Aluguel Carros Uruguai
O Uruguai &eacute; um pa&iacute;s bonito, que oferece aos visitantes lugares sem fim para caminhadas e excurs&otilde;es e todos os tipos de locais
tur&iacute;sticos, culturais e interesse hist&oacute;rico, dentro e fora do seu capital. Montevid&eacute;u (capital do Uruguai), &eacute; considerada
uma das mais bonitas da Am&eacute;rica, e no itiner&aacute;rio de turistas pode reunir uma lista muito longa que torna praticamente
imposs&iacute;vel saber tudo o que a cidade convida a visitar. Por exemplo &eacute; a &aacute;rea da cidade velha que &eacute; muito original por
causa de suas pitorescas ruas ladeadas por edif&iacute;cios antigos, catedrais no s&eacute;culo XIX, as ruas e, claro, o Mercado do Porto popular,
onde voc&ecirc; pode saborear deliciosos pratos da Uruguai , grades crioulas completos e mais, enquanto desfruta de m&uacute;sica ao vivo mostra
muito bom n&iacute;vel. Outros locais de interesse incluem exemplo Est&aacute;dio Centen&aacute;rio, o sub&uacute;rbio Prada onde a casa do
presidente da Rep&uacute;blica, a principal avenida de Rambla de Montevideo, 18 de julho, entre outros. Se deixarmos a capital ao leste do
pa&iacute;s, encontramos cerca de 300 km de costa, que consiste em os primeiros 100 km, que s&atilde;o conhecidos como a Costa do Ouro, onde
h&aacute; resorts como Atlantis, o Parque del Plata, La Floresta e Piriapolis; ea 200 km restantes, que s&atilde;o conhecidos como a Costa do
Atl&acirc;ntico, que come&ccedil;a em Punta del Este e continua a ZPE Rocha, como, por exemplo, La Paloma, La Pedrera, Cabo Polonio, Punta del
Diablo, entre outros, e para muitos tem as melhores praias de todo o continente. Nas &aacute;reas do interior, como os departamentos de Colonia,
Salto, Paysandu Tacuaremb&oacute;, s&atilde;o algumas das atra&ccedil;&otilde;es que oferecem muitos lugares para conhecer os turistas. Se
voc&ecirc; acha que vai ficar no pa&iacute;s para atender a tantos lugares quanto poss&iacute;vel, &eacute; prov&aacute;vel que combina com
voc&ecirc; avaliar a possibilidade de aluguer de autom&oacute;veis no Uruguai em europcar. Tal vez no in&iacute;cio voc&ecirc; pensa que
voc&ecirc; tinha a inten&ccedil;&atilde;o de gastar esse dinheiro apenas para o transporte, mas com certeza se voc&ecirc; vai estar andando de um
lado para o outro, acabam por gastar muito mais em passagens de &ocirc;nibus, t&aacute;xis ou t&aacute;xis, o que custa alugar. Suponha
tamb&eacute;m que a liberdade eo conforto que lhe d&aacute; o poder de mover-se em seu pr&oacute;prio ve&iacute;culo n&atilde;o pode ser
comparado.
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