
 

VIAGENS ARGENTINA 

Um tour por Buenos Aires para não deixar nada ao acaso, desde o clássico até novas 

excursões que nos farão descobrir uma outra Buenos Aires, mergulhando-nos em sua 

história. Descobrindo a velha Buenos Aires com seu centro histórico desde a Plaza de 

Mayo até a Plaza del Congreso, a zona antiga e colonial, que vai desde a Manzana de 

las Luces até San Telmo e a Costanera Sur, renovada com o novo bairro exclusivo de 

Puerto Madero. Não podemos deixar de ver o Tango e o Campo Argentino, além de ir 

até La Plata ou Luján, visitando sua Basílica ou conhecer a influência judia em Buenos 

Aires, nos bairros Almagro e Once. 

  



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 & Café no Tortoni 

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. 

Dia 3 - Navegação Exclusiva pelo Rio da Prata & Delta do Tigre  

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. 

Dia 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. 

Dia 5 - Dia de Tango e Jantar Show de 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 6 - Visita a Luján ou a La Plata / Buenos Aires Judia 

Café-da-manhã no Hotel. Hoje temos três opções: conhecer a cidade de Luján, de La Plata ou realizar uma 

caminhada pelos bairros referentes da comunidade judia na Argentina, além de visitar os lugares mais 

importantes dessa sociedade. Luján é uma cidade com um importante patrimônio cultural. Conheceremos 

seu centro histórico, o Museu Etnográfico Enrique Udaondo de estilo colonial, o Museu de Automóveis, 

as Arcadas da Avenida Nossa Senhora de Luján e finalmente visitaremos a Basílica de Nossa Senhora de 

Luján, de estilo gótico, onde uma grande quantidade de fiéis se reúne para dar testemunha de sua fé. 

Opcionalmente, podemos almoçar em um restaurante desfrutando de um excelente churrasco criolo. 

La Plata é a capital da província de Buenos Aires, mais conhecida por ser a cidade das diagonais, com suas 

ruas enumeradas. Destaca-se por seus museus e por diversos estilos de arquitetura. Em nossa visita 

conheceremos a Catedral, o Museu de Ciências Naturais, a Casa do Governo, a Casa Curutchet que foi 

desenhada por Le Corbusier e se encontra nas avenidas 1 e 53, e finalmente, o Paseo del Bosque, onde 

podemos ver eucaliptos, carvalhos e ginkgos, perto de lagos artificiais. 

Em Buenos Aires Judia visitaremos os lugares mais famosos da sociedade judia em Buenos Aires, 

fundamentais na construção da eclética personalidade da cidade. Conheceremos a Embaixada de Israel, 



a AMIA, o Museu da Shóa, a Sociedade Hebraica Argentina, onde se destacam murais de Batle Planas e 

Castagnino. Finalizaremos com uma caminhada pelos bairros tradicionais de Abasto, Villa Crespo e Once. 

Nota: Pode-se optar por um dos 3 passeios ou realizar o dia de campo na província de Buenos Aires. 

Dia 7 - Buenos Aires 

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