
 

VIAGENS ARGENTINA 

Esse tour é o mais solicitado de todos e une 3 atrações em uma só viagem: Buenos 

Aires, Iguaçu e Rio de Janeiro. Começamos por Buenos Aires, com os clássicos tour, city 

tour, Delta del Tigre e um dia de campo na província de Buenos Aires. Um voo direto 

nos leva a Porto Iguaçu para desfrutar de uma das maravilhas do mundo: as Cataratas 

do Iguaçu, uma imponente e majestosa obra da natureza, rodeadas pelo Parque 

Nacional Iguaçu. Terminamos nossa incursão no Brasil, para desfrutar das praias do 

Rio de Janeiro e da alegria da população. 

  



9 DIAS - 8 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 & Jantar Show de Tango na 
noite portenha 

City Tour Clássico pela Cidade de Buenos Aires 

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. 

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. 

Dia 3 - Navegação pelo Delta do Rio Paraná 

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 4 - Iguaçu 

Café-da-manhã no Hotel. Traslado ao Aeroporto Metropolitano Jorge Newbery da Cidade de Buenos 

Aires. Recepção e traslado do Aeroporto da Cidade de Puerto Iguazu ao hotel. 

Dia 5 - 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. 

Dia 6 - Cataratas do Iguaçu: Brasil & Río de Janeiro 

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. 

Traslado ao Aeroporto da Cidade de Foz do Iguaçu. Recepção e traslado do Aeroporto Internacional da 

Cidade do Rio de Janeiro ao hotel. 

Dia 7 - City tour e Río de Janeiro & Pão de Açúcar 

Café da manhã no hotel. Faremos um city tour percorrendo os principais lugares da cidade carioca. 

Visitaremos o Estádio do Maracanã, considerado por muitos o "Templo dosDeus", um dos maiores do 

mundo e que foi construído no ano de 1950 com a idéia principal de ser sede para a Copa. Depois, 

passaremos pelo Sambódromo, lugar onde se realizam os famosos carnavais no mês de fevereiro, o Teatro 

Municipal que atrai não apenas por sua arquitetura mas também por sua imponente fachada, sua linda 

decoração e estrutura interior e que tem capacidade para 2220 pessoas. 

Seguimos com o Museu de Arte Moderna, com uma localização privilegiada e que com suas 4000 obras 

conta sua história, além de mostrar osjardins representados pelo destacado Burle Marx, depois iremos à 

Biblioteca Nacional, a maior da América Latina, que tem um estilo neoclássico com escadas e colunas de 

mármore. Por último, chegamos à Catedral Metropolitana, um majestoso edifício em forma cônica de 

vista panorâmica até o centro financeiro da cidade. Mais tarde, faremos o trajeto até o Pão de Açúcar, um 

dos mais importantes símbolos do Rio de Janeiro. 

Está situado na Baía de Guanabara, a uns 396 metros de altura sobre o nível do mar. Esse é o único pico 

de morro de granito que ascende da beira do mar na cidade. Chegaremos a ele no popularmente chamado 

pelos cariocas de "Bondinho" (teleférico) do Pão de Açúcar, com capacidade para 75 pessoas, percorrendo 

1400 metros, tendo una vista espetacular da baía, da cidadee dos morros da Babilônia e Urca. 

Dia 8 - Dia de praia em Rio de Janeiro 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais, sugere-se a visitar as praias da cidade. 

Ilhas Tropicais - Opcionais 

Café da manhã no hotel. Dedicaremos o dia inteiro para visitar e desfrutar as ilhas tropicais. Iremos em 

direção a Itacuruça para embarcar no "saveiro", um barco que nos estará esperando para começar esse 

maravilhoso trajeto. No saveiro, cruzaremos para a Baía de Sepetiba, uma zona encantadora onde nos 

surpreenderemos com sua incrível beleza natural e onde teremos a possibilidade de observar golfinhos, 

tartarugas, arraias, pássaros, como o Martín pescador gigante, papagaios, entre outros. Uma área de 

águas verdes e claras e de abundante vegetação. 

Poderemos descer para pisar suas suaves praias e águas calmas. Durante a navegação, poderemos 

degustar uma bandeja de frutas tropicais, onde também teremos acesso ao bar. Voltaremos a Itacuruçae 

regressaremos em ônibus via Barra, uma área de residências muito atrativas e passaremos pelos 

modernos negócios e centros comerciais, avenidas como Ayrton Senna (em homenagem ao piloto de 

Fórmula 1 brasileiro que faleceu em uma competição), Sernambetiba, onde se concentra a vida noturna. 



Angra Dos Reis - Opcionais 

Angra dos Reis, localizada a dos horas da cidade do Rio de Janeiro. Atravessaremos um 

caminho natural, apreciando seus resorts, restaurantes, sua natureza, lugares para 

navegar e, obviamente, suas extraordinárias praias. São quase 360 ilhas que formam um 

cartão postal de lembrança, deixando Angra dos Reis no centro. Ilha Grande é a mais 

exótica por seu relevo de montanha, suas cascatas, grutas e praias de águas cristalinas 

que fascinam a todos que a visitam. Observaremos a selva tropical atlânticae suas águas 

de cor turquesa, fazendo desta excursão uma experiência única. Volveremos à tarde pelo 

Rio.  

Buzios - Opcionais 

Sairemos de excursão até esta antiga vila de pescadores, que oferece grande 

diversidadee beleza. Agora está modernizada e sofisticada. Ali, poderemos caminhar 

por suas ruas de pedra com um encanto particular por suas lindas paisagens. Conta com 

mais de 20 praias com muita natureza, rodeado de lagos, canais, dunas de areias brancas 

e o mar de uma surpreendente cor turquesa. É denominada Região dos Lagos, já que 

envolve toda a Baía. Poderemos apreciar também suas construções de estilo colonial. 

Um passeio que, sem dúvida, será inesquecível.  

Dia 9 - Río de Janeiro 

Café da manhã no Hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Brasil. Fim dos nossos 

serviços. 
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