TOUR DE COMPRAS EM BUENOS AIRES
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
___________________________________________________________________________________

Buenos Aires
Traslado do Aeroporto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini) ao Hotel.

City Tour, Feira de San Telmo & Café Tortoni
Café da manhã no Hotel. Este percurso nos permitirá remontar-nos às origens da cidade e chegar ao
coração do que faz portenhos os portenhos: a mistura e a síntese cultural são, não temos porque
duvidar, as características mais salientes de Buenos Aires, e poderíamos dizer que constituem sua
essência; a Avenida de Mayo e o célebre Café Tortoni são lugares ideais para dar-se conta desta
mistura. Além disso, visitaremos La Boca, situada na desembocadura do Riachuelo, Puerto Madero,
Recoleta e Palermo.

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.

Tour de Compras – Artigos de couro
Café da manhã no Hotel. A Argentina é reconhecida internacionalmente pela qualidade de seus couros.
Neste passeio, propomos conhecer uma fábrica especializada na elaboração de artigos em couros. Seus
trabalhos de talabartaria e vestimenta seguem os mais exclusivos conceitos de desenho, tanto europeus
como autóctones, com um sempre cuidado nível de qualidade e bom gosto.
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Compras em Buenos Aires pela zona Norte (Unicenter) – Jantar e Show de Tango na noite
portenha
Café da manhã no Hotel. Faremos compras no maior shopping de Buenos Aires, o Unicenter, o mais
importante centro de compras de Buenos Aires, localizado na zona Norte.
O Unicenter é o primeiro shopping center regional da Argentina; abriu suas portas no final da década de
80, mais precisamente em 1988. Está localizado na Zona Norte da Grande Buenos Aires, onde se
estabelecem os setores socioeconômicos de maior poder aquisitivo da Argentina.

Dia livre em Buenos Aires – Jantar e Show de Tango na noite portenha
Café da manhã no Hotel. Dia livre na grande cidade para descansar, realizar alguma atividade opcional
ou para fazer compras novamente.
À noite, desfrutaremos de um Jantar e Show de Tango em um dos lugares mais tradicionais da Cidade
de Buenos Aires.

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