
 

VIAGENS ARGENTINA 

Visita a Buenos Aires, conhecendo os itinerários clássicos dessa cidade cosmopolita. 

Buenos Aires, à beira do Río de la Plata, exibe, em seu centro histórico, os contrastes de 

uma cidade grande. Seu passado se reflete nos edifícios de estilo variado, 

especialmente de influência espanhola e francesa, desde colonial-espanhol, art-decó, e 

outros. Com seus templos religiosos, mistura-se ao presente em estruturas recicladas e 

modernizadas. Suas atrações mais importantes são: a Plaza de Mayo, La Boca, La 

Recoleta, Puerto Maderno, entre outros. 

  



5 DIAS - 4 NOITES 

 Alojamento Quartos Duplos com café da manhã 

 Transfer Privado IN OUT APT/HTL/APT 

 Excursões regulares com guia espanhol inglês  

 Coordenação Permanente 

 Guia de espanhol bilíngüe inglês 

Dia 1 - Chegada em Buenos Aires 

Recepção no Aeroporto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini) e traslado ao hotel da Cidade de 

Buenos Aires. 

Dia 2 - Passeio Privado pela Cidade de Buenos Aires 

Café-da-manhã no Hotel. Começaremos nosso tour visitando os bairros mais clássicos da Cidade de 

Buenos Aires para descobrir sua magnífica arquitetura, onde poderemos ver antigas construções coloniais 

e palácios de estilo francês e art-decó, que convivem com arranha-céus super modernos. Percorreremos 

lugares como a Praça de Maio, a Catedral Metropolitana, o emblemático Teatro Colón, o monumento 

mais conhecido da cidade, o Obelisco, a avenida Roque Saenz Peña até chegar à Praça de Maio, lugar 

fundacional da cidade. A Praça de Maio alberga, em seu perímetro, a Casa Rosada, o Cabildo e a Catedral, 

onde se encontra o mausoléu a Don José de San Martín, Pai da Pátria. 

Descobriremos bairros como San Telmo que foi habitado pela primeira aristocracia de Buenos Aires e que 

se mudou à zona norte (Recoleta) devido à epidemia de febre amarela, no final do século XIX. Visitaremos 

La Boca, um dos bairros mais pitorescos e com espírito proletário, que dá testemunho da grande influência 

da imigração italiana de classe operária que marcou Buenos Aires. Veremos Caminito e a galeria dos 

artesãos, além de caminhar pelo porto. 

Seguiremos por Puerto Madero, um novo bairro portenho de grande categoria e segurança máxima 

localizado na antiga Costanera Sur, depois, visitaremos o bairrro Palermo para conhecer seus bosques 

legendários, onde as pessoas realizam exercícios ou descansam, com seus monumentos tradicionais como 

o Planetário, Galileo Galilei ou a Carta Magna. También iremos ao bairro de maior elite de Buenos Aires, 

a Recoleta, onde se encontra o Museu de Belas Artes, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar e o Cemitério, 

localizado na zona da Praça França; aos domingos os artesãos exibem seus desenhos e as pessoas 

aproveitam para tomar sol nas belas praças. Em Palermo Chico, bairro residencial exclusivo de Buenos 

Aires, descobriremos palácios de luxo com estilo francês e desfrutaremos dos parques que o paisagista 

francês Thays desenhou com um toque que os tornam diferentes dos outros. 

Dia 3 - Dia de Campo em uma Fazenda da Província de Buenos Aires 

Café-da-manhã no Hotel. Viajaremos a uma fazenda que se encontra na província de Buenos Aires. Com 

um campo superior a 1.000 hectares, essa fazenda se dedica, principalmente, à agricultura, tendo como 

atividade secundária a promoção turística. Seremos recebidos com empanadas e vinho tinto. Poderemos 

realizar uma visita ao museu e à capela da Fazenda. No almoço, nos deleitaremos com um saboroso 

churrasco criolo. Poderemos ver um Show de Tango e Folclore, com malambo de boleadeiras (dança 

popular de sapateado, utilizando boleadeiras). 



Algumas das atividades oferecidas são passeios em sulkys e cavalgadas, e podemos observar suas 

paisagens, os cultivos e o encanto inigualável do selvagem e rústico. Finalizamos nosso dia de campo com 

a exibição e disputa de conjuntos de música folclórica, corrida de anel ou corrida de cavalos, destrezas 

típicas do gaúcho que demonstram a notável relação existente entre o criolo e o cavalo. 

Dia 4 - Navegação Exclusiva pelo Rio da Prata & Delta do Tigre - Jantar e Show de 
Tango 

Saimos de Dársena Norte, em Puerto Madero, no centro de Buenos Aires, e embarcamos em uma lancha 

moderna para navegar pelo canal costeiro do Rio da Prata. No trajeto podemos observar vistas impecáveis 

da cidade de Buenos Aires desde o porto, passando pelo campo de futebol do River Plate, conhecido como 

o Monumental, o Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, depois a Cidade Universitária; ingressando 

na costa da província de Buenos Aires, podemos ver os bairros de Vicente López, o porto de Olivos, 

Martínez até as Barrancas de San Isidro e clubes náuticos até ingressar ao Delta do rio Paraná. 

A navegação será feita em embarcações modernas, bem equipadas, com tecnología náutica de última 

geração e com muito conforto, desfrutando de aperitivos a bordo. Durante o passeio estaremos rodeados 

de veleiros, iates e cruzeiros, especialmente se navegarmos durante o final de semana. Iremos ao Recreo 

El Alcázar à beira do rio Sarmiento. Continuaremos navegando pelas ilhas até finalizar na Estação Fluvial 

de Tigre. Chegaremos a Tigre por volta do meio-dia e podemos sair para almoçar. Depois do almoço, 

regressaremos a Puerto Madero. 

À noite, desfrutaremos de um Jantar e Show de Tango em uma das melhores casas de Tango de Buenos 

Aires (Homero Manzi / Complejo Tango / Señor Tango / La Esquina de Carlos Gardel / Madero Tango). 

O tango tem um encanto especial fora do comum: desde Helsinki ou Tóquio, pessoas que jamais tinham 

vindo à Argentina são seduzidas por sua mística e sensualidade. Outros, são cativados pela música. Esse 

passeio original traça um paralelo entre a história da cidade e a história do tango, viajando no tempo pelas 

diferentes etapas de seu desenvolvimento, desde o berço nos subúrbios, passando por seu consagrado 

passo pela Avenida Corrientes até sua posterior e definitiva internacionalização. 

Dia 5 - Buenos Aires 

Café da manhã no Hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini). 
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