BUENOS AIRES & COLÔNIA DO SACRAMENTO
5 Dias - 4 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.

City Tour em Buenos Aires
Café da manha no Hotel. 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.

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.
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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 sair de compras conhecendo o Pátio Bullrich ou o Buenos Aires Design, na Recoleta, ou as Galerias
Pacífico no centro da cidade.
À noite, desfrutaremos de um Jantar e Show 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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