COMO CHEGAR

1 km

DO PORTO DE
MONTEVIDÉU

Ao sair do porto, pegue a rambla (avenida beira-mar) à esquerda e
entre na rua Zabala à direita. Ande três quadras até a rua 25 de Mayo
e vire à direita. A aproximadamente 20 metros verá uma pequena rua
à sua esquerda. Entre nessa rua, que termina na Praça Zabala. Alma
Histórica Boutique Hotel está localizada à sua direita, mas para
chegar deve rodear a Praça.

27 km

DO
AEROPORTO
DE
MONTEVIDÉU

137 km

6 minutos

DE
PUNTA DEL
ESTE

Pegue a saída do Aeroporto de Carrasco à sua direita, em direção a
Montevidéu. A 1 km aproximadamente encontrará uma rotatória. Na
rotatória pegue Av. de las Américas, que é a última rua que pode
pegar. Continue por Av. de las Américas até chegar a Av. Italia. Em
seguida, após passar por debaixo de uma ponte, vire à direita, suba a
ponte e continue em direção sul até a rambla (avenida beira-mar) de
Montevidéu. Encontrará uma rotatória. Entre na rua Barradas (4a
saída) que o levará para a rambla, onde deverá virar à direita. O Rio
da Prata estará à sua esquerda por aproximadamente 30 minutos. Ao
chegar à Ciudad Vieja de Montevidéu, e antes de pegar a curva para o
Porto, encontrará a rua Alzaibar entre dois edifícios de tijolos. Entre
nessa rua até chegar na Praça Zabala. A última quadra antes de
chegar à Praça é de paralelepípedos. Ao chegar à Praça, pegue à
esquerda e dê meia-volta até uma de suas esquinas arredondadas. Lá
estará Alma Histórica Boutique Hotel.

Pegue a Rodovia Interbalneária (IB) em direção a Montevidéu. Há dois
pedágios, um no km 82 e o segundo no km 33. Após passar o último
pedágio, vire à direita em direção ao Aeroporto de Carrasco. Ao
chegar no Aeroporto, por favor, leia as instruções de como chegar do
Aeroporto ao hotel.

179 km

40 minutos

DE
COLÔNIA

2 horas

2 horas 20 minutos

Pegue a Rodovia 1 em direção a Montevidéu. Encontrará dois pedágios, um no km 105 e o segundo no km 35. Ao chegar aos acessos de
Montevidéu, continue pela direita para aceder à cidade pela rambla
(avenida beira-mar).
Verá o porto à sua direita. Quando terminem os containers, entre na
rua Zabala à esquerda. Continue três quadras até chegar à rua 25 de
Mayo, onde deverá virar à direita. A aproximadamente 20 metros verá
uma pequena rua à sua esquerda. Entre nessa rua, que termina na
Praça Zabala. Alma Histórica Boutique Hotel está localizada à sua
direita, mas para chegar deve rodear a Praça.
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