
 

VIAGENS ARGENTINA 

Buenos Aires junto aos 2 destinos mais visitados próximos à capital argentina: as 

Cataratas do Iguaçu, no Norte Argentino, e Colonia del Sacramento, cidade uruguaia 

de típico estilo colonial, que se encontra em frente a Buenos Aires, separadas pelo Rio 

de la Plata. Visitamos as passarelas inferiores e superiores das Cataratas do Iguaçu, 

navegamos em barcos infláveis, com muita adrenalina, beirando as cataratas; vamos a 

Colonia para desfrutar de um estilo único e conhecemos uma Buenos Aires diferente, 

bajulando o tango e conhecendo os cafés mais tradicionais; além disso, faremos 

compras nos shoppings mais prestigiosos da cidade. 

  



7 DIAS - 6 NOITES 

 Alojamento Quartos Duplos com a categoria do hotel selecionado 

 Transferências detalhadas no itinerário 

 Excursões regulares detalhadas no itinerário (exceto opcional)  

 Passagens aéreas de cabotagem 

 Guia de espanhol bilíngüe inglês 

 Coordenação Permanente 

Dia 1 - Chegada em Buenos Aires 

Recepção no Aeroporto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini) e traslado ao Aeroparque Jorge 

Newbery (Buenos Aires). Recepçao e traslado do Aeroporto de Iguazú ao Hotel. 

Día 2 - Cataratas do Iguaçu: Argentina & Navegação fluvial pelo Rio Iguazú (Grande 
Aventura) 

Cataratas do Iguaçu: Argentina 

Faremos uma das mais interessantes e inesquecíveis excursões pelas passarelas que nos levam a conhecer 

as imponentes Cataratas do lado argentino, chegando até a Garganta do Diabo, uma obra da natureza 

que impressiona com suas águas furiosas, a 80 metros de altura. Desde o Circuito Inferior, poderemos 

apreciar a natureza abundante que nos rodeia, enquanto descemos pelas escadas que nos permitem ver 

o espetáculo destas cortinas de água rodeadas por uma vegetação densa. Passaremos pela queda Álvaro 

Núñez, desde onde teremos as primeiras vistas da Garganta do Diabo. Seguindo a trilha, nos encontramos 

com a ilha San Martín e a queda de mesmo nome e, já finalizando este caminho, com a queda Bosetti, 

Dos Hermanas. Poderemos contemplar este show de águas enquanto nos refrescamos, já que o choque 

dessas contra as rochas produzem um vapor que nos salpicará completamente. 

Continuamos nosso circuito, desta vez na parte superior, onde percorreremos as mesmas quedas, mas 

com uma visão diferente das Cataratas e de seu arredor, também já nos vamos aproximando do nosso 

próximo ponto, o mais impactante, que nos orientará com o bramido das correntes de água. Chegaremos 

em trem até a estação Garganta do Diabo para recorrer um caminho serpenteante entre as ilhas e, deste 

modo, ter uma ampla vista deste grande espaço no meio da selva, criada, segundo a lenda, pela fúria do 

Deus do Rio Iguaçu. 

Lua Cheia (opcional em Cataratas Argentinas) Faremos este passeio exclusivamente à noite, com plena 

lua cheia nos mostrando os sons e segredos da selva missioneira. Começamos partindo no Trem Ecológico 

até a Estação Garganta do Diabo, de onde já vamos percebendo os primeiros ruídos e murmúrios da 

natureza, criando um ambiente de mistério e magia. El espetáculo que se produz sobre as Cataratas com 

o arco-íris aparecendo entre as águas, com reflexo pela luz da lua, nos fará suspirar de emoção. Além 

disso, internados neste ambiente tão abrumador, captaremos os movimentos e sons dos animais que 

saem em busca de alimento. Depois de uma experiência tão magnífica, regressamos em trem até o centro 

de visitantes. 

Navegação fluvial pelo Rio Iguazú (Grande Aventura)  

Como uma atividade separada do percorrido pelas passarelas, poderemos embarcar em uma aventura na 

qual navegaremos até ingressar ao cânon do rio Iguaçu para depois percorrer 2 km de suas corredeiras e 



ter uma bela vista da Ilha San Martín. Rodearemos a mesma até chegar à queda homônima para 

emocionarmos e nos molharmos desde muito próximo. Regressaremos em veículos 4x4, percorrendo a 

densa selva que rodeia o Parque Nacional. 

Día 3 - Cataratas do Iguaçu: Brasil & Parque Nacional das Aves 

Cataratas do Iguaçu: Brasil 

Hoje nos espera um percurso extremamente lindo por uma passarela única de 1 km para ver desde outro 

ponto as Cataratas do Iguaçu do lado brasileiro. Durante este trajeto, além de poder conhecer um pouco 

mais sobre a fauna e flora, veremos um cartão postal único das cataratas, já que a área está mais espaçada 

no que se refere às quedas, porque a grande maioria se encontra do lado argentino, formando uma 

parede de água de 2700 metros de largura. Por isso, a Garganta do Diabo, deste lado reluzirá com todo 

seu esplendor até nos deixar maravilhados. 

Além disso, esse lugar é hábitat de espécies raras de flora e fauna, algumas com risco de extinção, como 

a nutria gigante, o urso formigueiro, o jaguar, o cervo comum, o caimã amarelo. Poderemos encontrar 

também flores nativas, como orquídeas, bromélias e uma infinidade de borboletas. 

Nota: Devemos ter em conta que este passeio só se realiza durante 5 dias ao mês durante o plenilúnio, 

dois dias antes, dois dias depois e durante o mesmo. Também devemos considerar que as vagas são 

limitadas para essa atividade e, obviamente, depende das condições climáticas do dia. 

Parque Nacional das Aves 

Vamos conhecer o Parque das Aves que é um jardim zoológico privado de 16.000 m2 no meio de uma 

floresta, perto das Cataratas do Iguaçu, que abriu em 1994. Recebemos uma grande quantidade de aves 

nativas e exóticas, como papagaios, araras, borboletas, répteis e insetos e a grande maioria estão 

atualmente em perigo de extinção. Rodeado por uma exuberante vegetação da Mata Atlântica brasileira. 

Existem mais de 900 aves de 135 espécies de Brasil e de outros lugares do mundo. Também vamos 

encontrar outras espécies da vida animal. 

Día 4 - Tour de Compras pelos melhores shoppings de Buenos Aires 

Café-da-manhã no Hotel. Visitaremos os melhores shoppings da cidade de Buenos Aires: Unicenter, Patio 

Bullrich e as lindas Galerias Pacífico. Sairemos de compras à zona norte no bairro de Martínez para visitar 

o Unicenter, o maior shopping de Buenos Aires. Depois, caminharemos por algumas das lojas mais 

destacadas da Cidade de Buenos Aires no privilegiado bairro da Recoleta: o Patio Bullrich. Finalizaremos 

nossa segunda etapa do tour de compras visitando as Galerias Pacífico, que se encontram em pleno centro 

da cidade, na Avenida Córdoba e a famosa rua de pedestres Florida. Depois de visitar ambas as lojas, 

voltaremos ao nosso hotel para descansar. 

Día 5 - Colônia do Sacramento, Uruguai 

Café da manhã no Hotel. Embarcamos para começar nossa travessia à Colônia do Sacramento, no Uruguai, 

localizado sobre o cabo formado pelas pontas de São Pedro e Santa Rita e caracterizada por suas ruas 

estreitas de paralelepípedo e seu ambiente colonial. Começamos visitando a avenida da Orla, onde 

podemos ver a Baía de Colônia e suas ilhas. Depois, vamos ao Real de São Carlos e à antiga Praça de 

Touros. 



Seguindo a rota, iremos pelo Porto e o Centro da Cidade até desembocar no bairro histórico, onde se 

misturam em seus 120.000m2 diferentes estilos tais como português, espanhol e pós-colonial; o mesmo 

foi declarado pela UNESCO como patrimônio histórico da humanidade. Outros lugares de interesse são a 

Casa del Virrey, o Museu do Azulejo, o Museu Espanhol, a Igreja Matriz, o Arquivo Regional, a Rua dos 

Suspiros, a Playa Mayor e a Casa de Eva Perón. Os planos originais da cidade são portugueses e não 

coincidiam com os planos estandares determinados pela lei espanhola em relação às Índias Ocidentais. À 

tarde, retornaremos a Buenos Aires. 

Día 6 - Navegação pelo Delta do Rio Paraná, Trem de la Costa e San Isidro & Jantar 
Show de Tango na noite portenha 

Navegação pelo Delta do Rio Paraná, Trem de la Costa e  San Isidro 

Navegaremos pelo Delta do Rio Paraná na zona do Tigre, entrando nos seus canais internos que formam 

labirintos. Depois, percorreremos os subúrbios residenciais do norte da cidade. Para chegar ao Tigre 

sairemos de ônibus em direcão ao norte. Durante a viagem passaremos por parques, pelo aeroporto Jorge 

Newbery e pelo estádio do River Plate. Uma vez em Tigre embarcaremos para começar a navegação pelo 

Delta atravessando ilhas, ilhotes, rios e arroios. Entraremos em contato com a vida salvagem, observando 

a flora e a fauna autóctones em uma área de 16.500 km2 formada em sua grande maioria por selva 

subtropical. O Delta do Paraná tem sua nascente na província de Entre Rios, tendo 3 importantes divisões: 

o Delta Superior, Médio e Inferior; desemboca no Delta Inferior, no Rio de La Plata. 

Jantar Show de Tango na noite portenha 

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. 

Día 7 - Buenos Aires 

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

nossos serviços. 
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