CAMINHADAS EM BICICLETA E A PÉ
7 Dias - 6 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
___________________________________________________________________________________

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

Caminhada por Retiro e Recoleta - Como um passeio por Paris & Caminhada por “Palermo
Chico” – Um setor Aristocrático
Café da manhã no Hotel. Nossas primeiras caminhadas por Buenos Aires serão por Retiro, Recoleta e o
aristocrático bairro Palermo Chico. Por volta das primeiras décadas do século XX as famílias mais
tradicionais da aristocracia portenha tentaram delimitar sua área de influência social no mapa geográfico
da cidade, imitando o característico estilo arquitetônico de Paris, que nesse momento era a capital
cultural do mundo. Neste itinerário, percorreremos os setores mais autenticamente parisienses de
Buenos Aires, como o Palácio San Martín, a atual Embaixada do Brasil ou a elegante Avenida Alvear.
Nesta caminhada, evocaremos as primeiras décadas do século XX, quando a Argentina se elevava como
uma das principais potências do mundo e Buenos Aires se ajustava cada vez mais aos sonhos da
geração dos anos 80, de converter a cidade em uma pequena Paris. Reconhecemos a beleza de um dos
setores mais exclusivos da cidade, incluindo seus elegantes imóveis e seus bem cuidados espaços
verdes.

City Tour em Bicicleta por Tigre & San Isidro: Zona Norte de Buenos Aires
Café da manhã no Hotel. City Tour em bicicleta. Saíndo desde Praça San Martin, nos subiremos ao trem
até a Estaçao Tigre, percorreremos o casco histórico e o Trem da Costa até Martinez aonde tomaremos o
trem para voltar à Praça San Martin.

Caminhada por Monserrat & San Telmo - A época colonial & Caminhada pela Av. de Mayo – O
eixo do poder político
Café da manhã no Hotel. Iremos aos bairros San Telmo e Monserrat, sem deixar de passar pelo eixo do
poder político: A Avenida de Mayo.
A atual Plaza de Mayo foi o lugar escolhido por Juan de Garay em 1580 para a fundação de Buenos Aires
e o ponto de partida do posterior traçado urbano. Além de ser o cenário de alguns dos fatos mais
importantes de nossa história, este reduzido perímetro e suas imediações foram o centro do
desenvolvimento e a concentração do poder da República.
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Neste cativante itinerário pelos bairros Montserrat e San Telmo, teremos a oportunidade de aprender
sobre a evolução da cidade, desde a época colonial até a atualidade. Percorreremos, entre outros
lugares, a emblemática Casa Rosada, a Catedral, o Cabildo e os tradicionais antiquários.
A Avenida de Mayo é o eixo tradicional, que simbolicamente une os edifícios do Poder Executivo e
Legislativo, como representantes de nosso sistema de governo. Também foi descrita, através do tempo,
como uma avenida desenhada por argentinos, inspirada em Paris, construída por italianos e habitada por
espanhóis. Percorreremos a totalidade de seu traçado descrevendo seus característicos edifícios, produto
de um processo histórico-político-social.

City Tour em Bicicleta por San Telmo, Puerto Madero, La Boca, Recoleta e Palermo
Café da manhã no Hotel. City Tour em bicicleta: descubra os bairros mais tradicionáis Buenos Aires em
duas rodas! Saíndo desde a Praça San Martín, passando por Puerto Madero, Costanera Sul, a Boca, O
Campo de Boca Juniors, Parque Lezama, San Telmo e Praça de Maio voltando a Praça San Martín.
Saíndo na segunda parte para fazer Palermo-Recoleta. Conhecendo a Faculdade de Direito, a Biblioteca
Nacional, o Zoo, os Bosques de Palermo, a Recoleta e volta à Praça San Martin.

Buenos Aires
Café da manhã no Hotel. Dia livre.

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