
 

VIAGENS ARGENTINA 

Buenos Aires e Uruguai, juntas em um programa especial, visitando os 3 destinos mais 

importantes do país vizinho: Montevidéu, sua capital, Punta del Este, com suas praias 

Mansa e Brava, que é um dos centros estivais mais destacados da América do Sul e, 

finalmente, Colonia del Sacramento, com sua arquitetura hispânica e centro histórico 

que conserva o estilo colonial de sua primeira época. Visitando Buenos Aires com seus 

tours tradicionais, o percurso por seus bairros, a navegação pelo Delta do Paraná, um 

dia de campo e outro dedicado à sua música tradicional: o Tango. Finalizamos nossa 

estadia com um jantar e show de Tango em um dos melhores lugares para apreciar 

essa dança, onde ainda é possível dançar tango “de piso” e evitar os shows mediáticos 

preparados para os turistas. 

  



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 hotel da Cidade de 

Buenos Aires. 

Dia 2 - City Tour Clássico pela Cidade de Buenos Aires & Navegação pelo Delta do Rio 
Paraná 

Café da manhã no Hotel. City Tour pelos lugares mais emblemáticos da cidade de Buenos Aires. 

Visitaremos o Congresso da Nação, a Praça de Maio, a Casa Rosada - que é a Casa do Governo, a Catedral 

e o Cabildo; todos se encontram ao redor da Praça. Veremos o Teatro Colón, que foi reinaugurado 

recentemente depois das obras de restauração realizadas pelo Governo da Cidade. Visitaremos também 

bairros históricos como San Telmo, onde à noite funcionam casas para dançar tango ou milongas; La Boca, 

onde foram assentados os primeiros imigrantes, sendo a grande maioria de origem espanhol e italiano e 

pararemos em Caminito. Outros bairros para serem percorridos são o bairro residencial Palermo, com 

seus lindos bosques e parques, Puerto Madero - o último e mais moderno de todos, onde as docas que 

estavam abandonadas foram reconstruídas, originando o bairro mais exclusivo da atualidade. A Recoleta 

é outro dos pontos de nossa excursão, onde se encontra o Cemitério rodeado de finas cafeterias, e 

também a Igreja del Pilar. 

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. 

Dia 3 - Montevidéu 

Café da manhã no Hotel. Translado do porto marítimo da cidade de Buenos Aires. Tomamos o ferry para 

transladarmos até a cidade de Montevidéu, na República Oriental do Uruguai. Montevidéu é sede do 

Mercosul e da ALADI, com quase 2 milhões de habitantes e é núcleo de 60% da população do Uruguai. É 

considerada uma das capitais mais seguras do mundo e também de maior qualidade de vida. No final do 

século XVIII foi criado o primeiro padrão habitacional e delineados os primeiros planos da cidade, 

chamando-a San Felipe e Santiago de Montevidéu. 



À tarde, conhceremos a capital do Uruguai: Montevidéu. Começamos pela Cidade Velha que possui uma 

arquitetura interessante, o Mercado do Porto, a Praça Independência, o Palácio Legislativo, que é sede 

do Parlamento Nacional inaugurado no início do século XX, em comemoração ao Primeiro Centenário da 

Independência, o bairro residencial "El Prado", o Cerro de Montevidéu e os verdes parques rodeados de 

monumentos. Ademais de visitar os tradicionais bairros residenciais de Carrasco, Punta Gorda e Pocitos, 

rodeando a clássica Avenida  de Montevidéu que alberga praias que dão ao Rio de La Plata. 

Dia 4 - Punta del Este 

Café da manhã no Hotel. Partimos a Punta del Este rodeando o litoral de Montevidéu, Canelones e 

Maldonado. O primeiro ponto depois de deixar a costa atlântica é Atlántida na Costa de Oro, onde se 

encontra o museu de Pablo Neruda. Prosseguimos o itinerário pela estrada até Piriápolis, lindo balneário 

que se esconde entre cerros e praias. Depois, subimos ao Cerro San Antonio para ter uma vista exclusiva 

da orla e suas praias. Continuamos a viagem até Punta Ballena para visitar Casapueblo, que se destaca 

por sua arquitetura, produto do trabalho do escultor e pintor Carlos Páez Vilaró. Já estamos muito perto 

de Punta del Este; na entrada deixamos no caminho importantes residências, acompanhados pela praia à 

nossa direita, chegando ao porto da cidade. Tomamos o tempo necessário para o almoço e para fazer 

compras no centro comercial de Punta del Este. Ao entardecer voltamos a Montevidéu. 

Dia 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. 

Dia 6 - Dia de Tango e Jantar Show Tango na noite portenha 

Café-da-manhã no Hotel. Viajaremos pela história do Tango, com suas orígens de subúrbio. Começaremos 

nos subúrbios da velha Buenos Aires, onde se limitava com o campo. Depois, iremos a um bordel clássico 

de La Boca, onde o tango começou a ser popular. Seguiremos pela Calle Corrientes, o Palais de Glace, 

onde a aristocracia se iniciou no tango e foi a autora de introduzir o baile na Europa. Terminaremos no 

Abasto, na casa onde viveu Carlos Gardel. 

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 7 - Buenos Aires 

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