BUENOS AIRES DIFERENTE
7 Dias - 6 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
___________________________________________________________________________________

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

City Tour & Túneis Antigos de Buenos Aires
Café da manhã no Hotel. Faremos um city tour cativante e diferente dos tradicionais percursos pela
cidade de Buenos Aires. Conheceremos os bairros mais tradicionais da cidade e, além disso, revelaremos
um de seus segredos melhor guardados: seus antigos túneis subterrâneos, que datam de princípios do
século XVI e guardam esquecidos tesouros de arqueologia urbana. Nosso city tour se centrará nos
bairros Montserrat, San Telmo, La Boca, Puerto Madero, Retiro, Recoleta e Palermo.

Buenos Aires Institucional
Café da manhã no Hotel. Empreenderemos uma viagem no tempo desde os primeiros anos de Buenos
Aires, de quando havia somente alguns quarteirões construídos até os princípios do século XX, momento
em que uma geração política progressista tentou elevar o status da cidade à metrópole, para colocá-la
no mesmo nível das mais importantes capitais européias. No nosso percurso conheceremos os bairros
Montserrat, San Telmo, Congresso, La Boca, Puerto Madero e Costanera Sur.

Buenos Aires Aristocrática
Café da manhã no Hotel. Iniciaremos um fascinante percurso pelas zonas mais elegantes de Buenos
Aires. Para isso, teremos que retroceder no tempo até as primeiras décadas do século XX, quando o
Estado e a aristocracia sonhavam em converter Buenos Aires em Paris da América Latina e
demonstraram a opulência do país com a construção de elegantes e suntuosos palácios e edifícios.
Desde as primeiras décadas do século XIX começaram a chegar à Argentina novas idéias a respeito de
arquitetura e desenho, em consonância com o projeto político do momento que tentava separar-se da
herança espanhola e via França como seu modelo a seguir. Logo começaram a chegar a Buenos Aires
numerosos arquitetos e engenheiros franceses que tiveram a seu cargo o desenho e a realização de
pontes, caminhos e edifícios públicos que a cidade necessitava para refletir seu poder e seu vigor.
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Buenos Aires Noturna
Café da manhã no Hotel. Manhã livre. Buenos Aires nunca dorme. A prova disso é a sua variada e
interessantíssima vida noturna, que oferece alternativas para cada gosto. A noite se prolonga até altas
horas da madrugada e brinda um sem-fim de restaurantes, discotecas, pubs, cinemas e bares para
usufruir desta cidade e de sua divertida vida social. Neste percurso poderemos apreciar uma cidade
eclética, multifacética, ostentosamente iluminada, onde descobriremos seus costumes, seus bairros mais
tradicionais e os melhores lugares para passar uma noite especial.

Evita Tour & Jantar e Show de Tango à noite
Café da manhã no Hotel. Eva Perón é uma das personagens mais controvertidas da história argentina.
Amada e odiada por igual, sua fama percorreu o mundo e hoje em dia se converteu em um verdadeiro
mito. Sua procedência humilde, sua luta para chegar a ser uma atriz famosa e sua posterior relação com
a política mediante Juan Domingo Perón nos demonstram que ela foi uma mulher com muita
personalidade, com um caráter único. Em apenas seis anos de vida política suas mensagens, seu modo
de falar, suas idéias e sentimentos produziram igualmente amor irrenunciável e ódio irracional.
y Começaremos por Retiro, em cuja estação de trens chegou Eva, ainda muito jovem, com a esperança
de converter-se em uma atriz de renome. Dali vamos à Plaza de Mayo, onde, já casada com o General
Perón, falou desde a famosa sacada da Casa Rosada, em várias oportunidades, a uma massa de
trabalhadores e obreiros humildes que a adoravam e a tinham como líder espiritual indiscutível. Nos
dirigimos agora à antiga sede da Fundação Eva Perón, instituição criada por ela para estender a ajuda
social por todo o país.
Depois de dissolver a tradicional Sociedade de Beneficência, o que lhe custou a inimizade da classe alta,
prosseguiu seu trabalho social mediante esta fundação, que impulsionou centenas de hospitais, escolas,
orfanatos, asilos para idosos e outras instituições de caridade.
Continuamos em direção à Recoleta, onde visitaremos a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, igreja na
qual se casou com Juan Domingo Perón. Depois, visitaremos o aristocrático Cemitério da Recoleta, onde
descansam seus restos. À noite, usufruiremos de um Jantar e Show de Tango, em um dos lugares mais
tradicionais de Tango em Buenos Aires.

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