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URUGUA I
UM PAÍS NATURAL 
COM CHARME PRÓPRIO 

Praias desertas ou de 
incomparável charme, 
pradarias naturais, areias 
extensas, observação de aves 
e baleias, águas termais e 
centros históricos (Patrimônio 
da Humanidade: Colônia do 
Sacramento, Paisagem Industrial 
de Fray Bentos) são apenas algumas de 
todas as opções que o Uruguai proporciona ao visitante. 

A conservação e o cuidado com o meio ambiente posicionam 
o Uruguai dentro dos países com os melhores indicadores de
sustentabilidade, reconhecidos por múltiplas organizações
internacionais.

O Uruguai, com 

seus 176.000 km2, 

oferece paisagens 

naturais inesgotáveis 

e infinitas maravilhas 

históricas a poucos 

quilômetros de 

distância, tornando-o 

um destino natural 

por excelência.

2
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PORT



A COZINHA URUGUAIA
 
Com reconhecimento internacional, a 
churrascaria é por excelência um dos 
mais importantes cardápios da culinária 
uruguaia. Consiste em diferentes tipos 
de carne feita na grelha, guardando 
como segredo a concentração dos 
sucos que a comida possui e que 
preservam seus próprios sabores 
característicos.
Os vinhos são ideais para acompanhar 
essas deliciosas carnes. Entre aqueles 
com uma posição internacional 
proeminente, são destacados os 
feitos da cepa Tannat; definidos como 
intensos, poderosos, sérios e austeros.  
A indústria dos laticínios é altamente 
desenvolvida no país, com produtos de 
excelente qualidade, sendo destacado 
como uma verdadeira delícia o doce 
de leite.

CULTURA E TRADIÇÕES
 
O tango é uma das expressões culturais 
mais genuínas e originais do Rio da Prata. 
A música do “hino” de todos os tangos, 
“La Cumparsita”, é o trabalho do uruguaio 
Gerardo Mattos Rodríguez.
As festas do carnaval uruguaio são as mais 
longas do mundo, estendendo-se durante 
todo o mês de fevereiro e grande parte de 
março. Durante 40 dias, em desfiles de rua 
e em muitos palcos, shows cheios de cor e 
alegria são exibidos.  
O Candombe faz parte deste festival, 
símbolo de expressão da cultura popular 
uruguaia, recria as origens africanas 
dos escravos negros e da era colonial, 
incorporando ao ritmo e à dança de seus 
ancestrais os trajes usados nas festividades 
das diferentes coletividades do país.

O Uruguai mantém 
um equilíbrio perfeito, 
clima estável todo o 
ano, pradarias verdes, 
maravilhosas praias e 
excepcional cuidado com 
o meio ambiente.

QUANDO VIAJAR
 
Embora seja um país mais conhecido no verão por suas belas 
praias, o Uruguai é um local que oferece uma ampla variedade 
de opções que o tornam agradável o ano todo. 
A região noroeste do país tem uma importante área de oferta 
termal que conta com requintadas águas termais para aproveitar 
durante todo o ano, com piscinas abertas e fechadas, que 
permitem ao visitante recuperar o seu bem-estar e a qualidade 
de vida. 
Existe também uma oferta variada de fazendas turísticas, 
onde o visitante experimenta uma estadia única num belo 
entorno de paisagens coloridas. Em apenas um quilômetro, 
você poderá estar na capital do país, Montevidéu, em Colônia 
do Sacramento, Patrimônio da Humanidade, ou em Punta del 
Este, balneário de renome internacional.

CLIMA
 
O Uruguai tem um clima temperado, estável durante todo o ano. 
Sem estações extremas ou fenômenos climáticos importantes.
 
SEGURANÇA
 
O país oferece o mais alto grau de segurança na América Latina 
no seu sentido mais amplo: sua população é pacífica, as pessoas 
são amigáveis, conta com policiais especializados para apoiar 
turistas e tem um alto grau de qualidade sanitária, não sendo 
necessárias vacinas especiais para entrar no país.
 
 COMUNICAÇÕES 
 
As telecomunicações no Uruguai são muito difundidas e os 

visitantes podem encontrar telefones públicos e 
cybercafés a qualquer momento, até contar 

com a possibilidade de alugar telefones 
celulares. As comunicações terrestres dentro 
do país são realizadas principalmente por 
ônibus e táxis, serviços que proporcionam 
preços baixos e segurança total.

 VIAS DE ACESSO
 
Via aérea: As principais companhias aéreas comerciais do 
mundo chegam ao Aeroporto Internacional de Carrasco. 
Também Punta del Este e Colônia têm seu aeroporto 
internacional.
 
Via terrestre: Uma extensa rede rodoviária liga as cidades do 
MERCOSUL aos principais destinos turísticos uruguaios. As 
pontes internacionais sobre o Rio Uruguai reduzem ainda mais 
as distâncias.  
 
Transporte fluvial: Há linhas diárias de navios e ferrys 
que ligam Buenos Aires a Colônia e Montevidéu, incluindo 
a possibilidade de levar os carros. Vários portos também 
permitem o acesso a barcos particulares.
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