APRENDENDO A DANÇAR TANGO & PASSEANDO POR BUENOS
AIRES
12 Dias - 11 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.
À noite, teremos uma reunião informativa referente às atividades e horários de nossas aulas de tango.
Terminaremos o dia com um jantar e show de tango, em um dos lugares exclusivos da cidade de Buenos
Aires.

City Tour em Buenos Aires - primeira aula de Tango e milonga na noite de Buenos Aires
Café da manha no Hotel. Conheceremos o Congresso Nacional e a Praça de Maio com a Casa de Governo
(Casa Rosada), a Catedral Metropolitana e o Cabildo. Após isso visitaremos o Teatro Colón. Também
iremos ao tradicional bairro de Sao Telmo, a Boca, aonde se estabeleceram os primeiros inmigrantes
italianos, famosa por sua pintoresca arquitetura. Continuaremos no bairro de Palermo, passando por
Puerto Madero.
Durante a tarde teremos nossa primeira aula de tango. Iremos a uma milonga na noite de Buenos Aires,
onde jantaremos...

Buenos Aires - segunda aula de Tango e milonga na noite de Buenos Aires
Café da manhã no Hotel. Manhã livre. À tarde, teremos nossa segunda aula de tango. À noite,
continuaremos percorrendo a milonga portenha.

Navegaçao pelo Delta do Tigre - terceira aula de Tango e milonga na noite de Buenos Aires
Café da manha no Hotel. Visitaremos os suburbios residenciáis do norte da cidade. Tomaremos o Trem
da Costa e descenderemos em San Isidro. Chegaremos ao Tigre, aonde nos embarcaremos em um
Catamara, desde o qual teremos uma vista do Rio Paraná, um área de 14000 km2 de selva subtropical
conformada por milhares de ilhas e ilhotes.
À tarde, teremos nossa terceira aula de tango. À noite, continuaremos percorrendo a milonga portenha.
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Buenos Aires - quarta aula de Tango e milonga na noite de Buenos Aires
Café da manhã no Hotel. Manhã livre. À tarde, teremos nossa quarta aula de tango. À noite,
continuaremos percorrendo a milonga portenha.
As milongas se realizam em diferentes salões, cada dia escolhemos um salão diferente, como por
exemplo o Salón Canning, La Viruta, Porteño e Bailarín, Torcuato Tasso, Niño Bien, Sunderland, entre
outros.

Compras em Buenos Aires pela Recoleta (Buenos Aires Design / Pátio Bullrich / Galerias
Pacífico)
Café da manhã no Hotel. Faremos compras em algumas das lojas mais importantes da Cidade de
Buenos Aires, como no exclusivo bairro Recoleta, no Buenos Aires Design, no Shopping Bullrich, nas
Galerias Pacífico, na Av. Córdoba e na rua de pedestres, “calle Florida”.
De manhã percorreremos o Buenos Aires Design ou o Pátio Bullrich para depois almoçar em Puerto
Madero. À tarde, nos transladaremos à Calle Florida para visitar as Galerias Pacífico.

Buenos Aires - quinta aula de Tango e milonga na noite de Buenos Aires
Café da manhã no Hotel. Manhã livre. À tarde, teremos nossa quinta aula de tango. À noite,
continuaremos percorrendo a milonga portenha.
As aulas de tango duram aproximadamente uma hora.

Buenos Aires - Colônia do Sacramento - Buenos Aires
Café da manhã no Hotel. Traslado ao porto da Cidade de Buenos Aires. Viajaremos em barco a esta
maravilhosa Cidade Colonial. Começaremos conhecendo a avenida à beira-mar de onde se pode apreciar
a baía de Colônia com suas diferentes ilhas.
Continuaremos o percorrido por Colônia do Sacramento visitando o Real de San Carlos, a antiga Plaza de
Toros, o cassino e o frontão. Depois, iremos ao porto e ao centro da cidade até chegar ao bairro
histórico, lugar amuralhado da antiga Colônia do Sacramento, declarada como patrimônio histórico da
humanidade pela UNESCO.
Outros lugares para conhecer, se o tempo estiver favorável, são a Casa del Virrey, o museu do Azulejo,
o museu Espanhol, a Igreja Matriz, o Arquivo Regional, a rua dos Suspiros, a Plaza Mayor, a Casa de Eva
Perón, etc.
À tarde, traslado ao porto de Colônia para regressar a Buenos Aires. Recepção no porto e traslado ao
Hotel.

Buenos Aires - sexta aula de Tango e milonga na noite de Buenos Aires
Café da manhã no Hotel. Manhã livre. À tarde, teremos nossa sexta aula de tango. À noite,
continuaremos percorrendo a milonga portenha.

Buenos Aires - Dia Livre
Café da manhã no Hotel. Dia livre para realizar alguma atividade opcional

Buenos Aires - La Boca, Caminito & San Telmo
Café da manhã no Hotel. Durante a manhã nos dirigiremos ao bairro portenho La Boca para presenciar
shows de tango na rua e visitar o famoso “Caminito”. Depois, iremos a San Telmo, outro bairro com
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história.
Visitaremos a feira de antigüidades na Plaza Dorrego. Almoçaremos em um dos típicos cafés de San
Telmo presenciando os bailarinos ou cantores de tango, que sempre brilham neste grande bairro
portenho.

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