
AEROPORTO INTERNACIONAL DE CARRASCO 

 

O aeroporto internacional de Carrasco se encontra no departamento (similar ao que seria estado no Brasil) de 

Canelones, a 18km da cidade de Montevidéu. 

Veja abaixo uma lista dos meios de transportes seguros e confiáveis para deslocar-se na cidade de Montevidéu. 

TÁXI: 

Existe uma única empresa autorizada pelo aeroporto. É só sair da área de “Desembarque” e verá o escritório dessa 

empresa que tem um nome bem descritivo: “Taxi Aeropuerto de Carrasco”. Pode contratar o táxi no escritório e ele o 

deixará no lugar que for indicado. 

PRÓS: 

- Seguro para quem viaja com muita bagagem ou chega à noite. 

- Pode-se pagar em dinheiro ou com cartão de crédito (para pagar com cartão tem que ser no escritório dentro 

do aeroporto). 

CONTRAS: 

- Tem um preço elevado, entre U$ 30 e U$50 (dólares). 

 

VANS OU MICRO-ÔNIBUS: 

É a mesma empresa dos táxis. 

PRÓS: 

- Opção mais econômica (aproximadamente U$10-doláres). 

CONTRAS: 

- Necessita-se de um número mínimo de 5 pessoas, até alcançar esse mínimo a van ou micro-ônibus não parte. 

 

ÔNIBUS: 

As empresas de ônibus que fazem o trajeto Aeroporto - Montevidéu são: Copsa, Cot e Cutcsa. 

PRÓS:  

- Opção mais económica, por volta dos $60 (pesos uruguaios – 1,7 dólares). 

- Frequência: a cada 10-15 minutos. 

- Cada linha de ônibus tem um trajeto diferente, mas todos tem um ponto em comum que é passar ou terminar 

o trajeto no Terminal de Ônibus Tres Cruces. 

CONTRAS: 

- Não admitem muita bagagem, já que são linhas de ônibus urbanas. 

 

ALUGUEL DE CARROS 

Também existe a possibilidade de alugar um carro com empresas reconhecidas em nível mundial como: Avis, Europcar, 

Hertz e Budget. 

 



 

TERMINAL TRES CRUCES  

 

O Terminal Tres Cruces é o principal terminal de ônibus do Uruguai já que concentra o maior tráfego de passageiros e 

ônibus.  

Endereço: Bulevar artigas, 1825, entre Dr. Salvador Ferrer Serra e Goes. 

Para o Festival: 151 PORTONES / L21 PORTONES 

• Pegar o 151 na EDUARDO VICTOR HAEDO com DR MARIO CASSINONI. Descer em MESSINA com AV. BOLIVIA 

• Pegar o L21 na AV DRA MARÍA LUISA SALDÚN DE RODRÍGUEZ com AV. BOLIVIA 

• Descer em ARQ. HORACIO ACOSTA Y LARA com GRAL SANTANDER 

• Caminar 300m até o Festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra opção: Pegar o 21 PARQUE ROOSEVELT (Descer na Av. Italia com Hno. Patrick Kelly, a 4 quadras do Festival) 

 

 

 

 

 



 

DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

VIA MARÍTIMA 

Existem três empresas que cruzam o Rio de la Plata 

• Buquebus (buquebus.com) 

• Seacat Colonia (seacatcolonia.com) 

• Colonia Express (coloniaexpress.com) 

 

Busquebus: Tem diferentes serviços, segundo o barco, com duas opções. 

 

- Porto a Porto: Barco direto de porto Madero até o porto de Montevidéu (2h15 de viagem). 

- Colonia – Montevidéu: Este serviço sai do Porto Madero e cruza o Rio de la Plata até o porto de Colonia del 

Sacramento. A partir daí o levam em um ônibus até o Terminal Tres Cruces em Montevidéu, uma viagem com 

média de 4h de de Buenos Aires até Montevidéu. 

- A seguir informamos a página onde você pode consultar os horários com suas respectivas rotas: 

buquebus.com.uy/informacion-util/rutas-y-horarios 

      

Seacat: Esta empresa pertenece a Buquebus. É a “marca econômica”. 

- O sistema é o mesmo que da Buquebus, que cruza o Rio de la Plata até Colonia e depois vai de ônibus até o 

Terminal Tres Cruces em Montevidéu, em uma viagem com média de 4h de Buenos Aires até Montevidéu. 

- Pode consultar valores e horários na seguinte página: seacatcolonia.com 

 
 

Colonia Express: É similar a Seacat, a diferença é que sai do Puerto Madero Sur (Av. Elvira Rawson de Dellepiane 

155, Puerto Madero Sur). 

O sistema é de barco até Colonia + ônibus até Montevidéu. 

- Pode consultar valores e horários na seguinte página: coloniaexpress.com 

 

 

VIA TERRESTRE 

 

 O percurso começa em Buenos Aires, para noroeste até a cidade de Gualeguaychú. A partir daí, cruza a Ponte 

Libertador General San Martín, sobre o Rio Uruguai (Fronteira Argentina/Uruguai). Após fazer os trâmites de 

imigração, segue-se até Montevidéu. É um percurso de 600km. O ônibus leva entre 7h30 a 9h30, com um custo de 

aproximadamente U$80 (dólares). Sai do Terminal Retiro em Buenos Aires para o Terminal Tres Cruces em 

Montevidéu. 

http://www.buquebus.com/
http://www.seacatcolonia.com/
www.coloniaexpress.com
https://www.buquebus.com.uy/informacion-util/rutas-y-horarios
http://www.seacatcolonia.com/
http://www.coloniaexpress.com/

