BOCA X RIVER
5 Dias - 4 Noites

9 Alojamento Quartos Duplo / Café da manha
9 Transfer IN OUT APT/HTL/APT
9 Excursoes em privado C/Guia Espanhol Inglês
9 Coordenação permanente

Itinerário
___________________________________________________________________________________

Chegada em Buenos Aires
Recepção no Aeroporto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini) e traslado ao hotel da Cidade de
Buenos Aires.

Visita à “Bombonera” - Estádio do Clube Boca Juniors
Café da manhã no Hotel. Conheceremos o estádio de um dos maiores clubes de futebol da Argentina: a
“Bombonera”, o estádio do clube Boca Juniors, no bairro portenho La Boca e recordaremos os melhores
momentos de glória de sua história. Visitaremos o Museu da Paixão “Boquense”, os vestiários, as
platéias preferenciais e ingressaremos no campo de jogo.
O legendário Estádio “La Bombonera” tem murais de Benito Quinquela Martín que representam o
momento em que o clube adotou as cores azul e amarelo, quando suas torcidas avistavam um barco de
bandeira sueca.
Percorreremos o estacionamento principal do estádio, pela porta de entrada do time visitante e veremos
as platéias e arquibancadas, até chegar ao setor do estádio chamado Natalio Pescia, conhecido
popularmente como a “Nº 12”, em honra ao torcedor fanático de Boca.

Visita ao Monumental - Estádio do Clube River Plate
Café da manhã no Hotel. Conheceremos o estádio de um dos maiores clubes de futebol da Argentina: O
Monumental, o estádio do clube River Plate. Foi construído em 1938; no jogo inaugural, River Plate
jogou com Peñarol, de Montevidéu.
A ferradura do estádio foi fechada em sua totalidade em 1958 e a transferência de Enrique Omar Sivori
ao Juventus foi importante pois aportou ao clube aproximadamente dez milhões pesos. Sua capacidade
é de 80.000 personas. O estádio foi terminado de remodelar com a realização do Mundial de 78.

Jogo Clássico do Futebol Argentino: Boca Juniors x River Plate
Café da manhã no Hotel. Presenciaremos um dos espetáculos mais imponentes do futebol sul-americano
e mundial, o clássico entre dois rivais eternos: Boca Juniors contra River Plate, ou os xeneizes versus os
milionários, como é conhecido comumente na Argentina.
É um verdadeiro show de futebol, comparável a um clássico europeu como o Real Madrid e o Atlético na
Espanha, mas com uma adrenalina e paixão nunca vistos em nenhum outro estádio do mundo.
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Buenos Aires
Café da manhã no Hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini).
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