BUENOS AIRES CLÁSSICA
4 Dias - 3 Noites

9 Alojamento Quartos Duplo / Café da manha
9 Transfer IN OUT APT/HTL/APT
9 Excursões regulares - Guia espanhol e inglês
9 Coordenação permanente

Itinerário
___________________________________________________________________________________

City Tour em Buenos Aires
Faremos um City Tour pelos bairros mais tradicionáis e emblemáticos da Cidade de Buenos Aires,
percorrendo o Congresso Nacional e a Praça de Maio com a Casa de Governo (Casa Rosada), a típica
Avenida de Maio, a Catedral Metropolitana, o Cabildo e outros edifícios e palácios de grande valor tanto
arquitetônico como histórico e cultural.
O Teatro Colón é outro percorrido admirável, e é um dos cinco teatros de Opera mais importantes do
mundo. Tammbém iremos ao tradicional bairro de San Telmo, La Boca, lugar onde os primeiros
imigrantes italianos emprazaram-se, famosa pela sua pitoresca arquitetura e onde se podera sentir o
ritmo do Tango.
Logo, dirigiremos-nos ao bairro de Palermo, passando por Puerto Madero. Ao final do percorrido,
visitaremos La Recoleta, um dos bairros mais distintivos da cidade, admirando a beleza de seus parques
e edifícios.

Dia do Campo em Buenos Aires - Festa Gaúcha
Café da manhã no Hotel. Festa Gaúcha, visita dia completo a uma Estancia para saborear um delicioso
"asado criollo", acompanhado de um show de folklore, montar a cavalo e observar incríveis
demostrações gauchescas.

Buenos Aires - Navegaçao pelo Delta do Tigre - Jantar e Show de Tango
Café da manha no Hotel. Visitaremos o Delta del Tigre, uma extraordinária zona ecológica, para
desfrutar de um agradável passeio em barco pelos seus pequenos rios e canáis, observando a natureça
que rodeia o paisagem.
Chegaremos ao Tigre, onde abordaremos um catamarán, gozando de umas excepcionáis visoes do Rio
Paraná. Trata-se de uma selva sub-tropical constituída por uma amplia variedade de ilhas e ilhotes. Pela
noite, iremos a desfrutar de um jantar show de Tango, observando um dos melhores espetáculos
tangueros que oferece a cidade.
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Café da manha no Hotel. Fin de nossos serviços.
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