
 

VIAGENS ARGENTINA 

O futebol, a grande paixão da maioria dos argentinos, é oferecido nesse itinerário 

visitando os estádios dos clubes de maior convocatória do futebol argentino – Boca e 

River, e ver o jogo transcedental que é disputado anualmente pelo torneio local. Esse 

espetáculo transcende o futebolístico devido à efervecência e paixão que os torcedores 

demonstram ante essa convocação, superando como show a outros clássicos europeus 

como o Real Madrid e o Barcelona. Os 2 grandes rivais de toda a história, em um 

programa que se completa conhecendo Buenos Aires, suas tradições e cultura – como o 

tango, etc.  

  



7 DIAS - 6 NOITES 

 Alojamento Quartos Duplos com café da manhã 

 Transfer Privado IN OUT APT/HTL/APT 

 Excursões privadas Guia de espanhol bilíngüe 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 - Caminhando por Buenos Aires & Jantar Show de Tango na noite por tenha 

Café-da-manhã no Hotel. Iniciamos nossa caminhada pela cidade de Buenos Aires pelo bairro Recoleta 

conhecendo a Praça França, a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, o Cemitério e o Café La Biela. Depois, 

iremos a Puerto Madero passando por Retiro e pela Praça San Martín, visitando a Tumba de los Caídos en 

las Islas Malvinas, e veremos a Torre dos Ingleses. À continuação, entramos na rua Florida até a Av. 

Córdoba, aproveitando para ver as lojas e inclusive podemos ir às Galerias Pacífico. Descemos para chegar 

ao exclusivo e moderno bairro de Puerto Madero, última zona construída em Buenos Aires, que surgiu na 

década de 90, onde podemos caminhar por suas docas e ver a Ponte da Mulher, que foi desenhada pelo 

talentoso arquiteto espanhol Calatrava. 

Subimos em direção à Avenida de Maio para ver a Casa Rosada, o Cabildo e a Catedral Metropolitana. 

Caso seja um domingo, iremos às ruas de pedra da época colonial que nos levam a San Telmo até chegar 

ao epicentro desse bairro: a Plaza Dorrego, para visitar a famosa Feira, onde podemos encontrar livros, 

artesanatos e especialmente, suas destacadas antiguidades. Se for um dia de semana, seguiremos até a 

Avenida de Maio, rodeada de edifícios art-decó e art nouveau para descansar e tomar um aperitivo no 

tracidional e antigo Café Tortoni, patrimônio cultural da cidade. A Avenida de Maio, a princípios do século 

XX, tinha calçadas largas, as bananeiras lhe davam vida e protegiam os pedestres do sol. Um dos símbolos 

da avenida é o Palácio Barolo. O Café Tortoni, apesar de seu nome italiano, foi fundado por um francês 

em 1858. Regressaremos ao hotel para descansar depois de um dia bem movimentado. 

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 3 - Estádio La Bombonera do Clube Boca Juniors 

Café da manhã no Hotel. Iremos ao estádio de um dos times mais famosos da Argentina: o estádio do 

clube Boca Juniors, conhecido como La Bombonera, localizado em La Boca. É um dos clubes que mais 

ganharam títulos no mundo e, com River, San Lorenzo e Independiente conformam os times com mais 



história de futebol local. Com o Milão, da Itália, são os clubes que possuem a maior quantidade de títulos 

internacionais. Dentro de suas instalações figura a "Casa Amarilla", lugar de treinamento da equipe de 

primeira divisão; conta também com ginásios de esportes utilizados pelos times de vôlei e de basquete, 

salas de reunião e de atenção à prensa, universidade própria e o "Museo De La Pasión Boquense". O 

afamado Estádio "La Bombonera" possui, em seu interior, murais de Benito Quinquela Martín nas cores 

azul e amarelo representando seus inícios, quando os primeiros torcedores observavam o ingresso de um 

barco sueco. 

Dia 4 - Estádio Monumental do Clube River Plate 

Café da manhã no Hotel. Conheceremos o estádio Antonio Vespucio Liberti, mais conhecido como o 

Monumental de River Plate, um dos times de futebol mais importantes da Argentina, dos que mais 

ganharam como jogadores locais e que possuem muitos títulos desde uma Copa Intercontinental, a Copa 

Libertadores, a Supercopa e a Interamericana. O Clube foi fundado em 1901 e, por mais que pareça 

mentira, no bairro La Boca, onde se encontra seu arquiinimigo Boca Juniors; depois, mudou-se a Palermo 

até chegar, finalmente, a Belgrano. O Monumental foi construído em 1938: River fez seu primeiro jogo 

com o Peñarol de Montevideo. A ferradura que o estádio possui terminou de ser construida em 1958 

graças à importante venda de Enrique Omar Sivori ao Juventus. A capacidade máxima do estádio é de 

80.000 pessoas. A última remodelação foi concluída com o Campeonato Mundial de Futebol de 1978. 

Dia 5 - Boca Juniors x River Plate: Clássico do Futebol Argentino 

Café da manhã no Hotel. Iremos ao estádio de futebol que sirva de local, que pode ser La Bombonera, 

caso Boca jogue como time local ou o Monumental de Nuñez, caso River seja o anfitrião do encontro. 

Dependendo do lugar, iremos a La Boca ou ao bairro Nuñez. Esse jogo é um espetáculo a parte e se 

sobressai pelo resto dos jogos porque é revivida a paixão dos torcedores pelas cores de seus times, 

especialmente no ingresso dos jogadores no campo: esse é um momento especial onde os aplausos e os 

gritos de estímulo dos torcedores, os papéis que são jogados para o alto e o colorido empregado é algo 

único no mundo inteiro. É um show difícil de ser esquecido. 

Nota: Não oferecemos somente participar desse grande encontro de futebol Boca x River, pois 

dependendo do calendário local poderemos ver outros jogos de muita transcendência, inclusive também 

considerados clássicos do futebol argentino como por exemplo: River-San Lorenzo, Racing-Independiente, 

Boca-Racing, San Lorenzo-Boca, Independiente-River, San Lorenzo-Huracán, Independiente-Boca. 

Também aconselhamos incluir, dentro dos times interessantes para serem vistos, o clube Velez Sarfield, 

talvez com menos torcedores que outros porém, com uma história de futebol rica e presente. 

Dia 6 - 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 7 - Buenos Aires 

Café da manhã no Hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional de Ezeiza. 
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