
17 a 22/08/2023

Roteiro no passo
do tango

Buenos aires
argentina



Saída do Aeroporto de Salvador às 18:40 com destino ao aeroporto
AeroParque, em Bueno Aires, com previsão de chegada às 23:25.
Após chegada seguiremos para acomodação na pousada, no centro
de Buenos Aires.

OBS: Devido a constante mudança de malha aérea, o horário dos voos,
bem como escalas, podem ser alterados pela cia aérea. Dessa forma, o
viajante deve estar ciente de que os horários dos voos podem mudar,
devendo estar disponível para possíveis mudanças promovidas pela cia
aérea.

 6 dias

1° dia - 17/08/2023

buenos aires



Sairemos as 10:00 (condicionado ao inverno da cidade) para
conhecermos melhor a capital portenha. Visitaremos pela manhã a
Faculdade e Direito (panorâmico), Floralis Genérica, Rosedal, Teatro
Colón (panorâmico), Obelisco, Congresso Nacional (panorâmico),
Plaza de Mayo, a Casa Rosada, a Catedral Metropolitana, Mafalda.
Pararemos para almoço.
Após almoço visitaremos o colorido bairro do Caminito e La
Bombonera (panorâmico), além do belo bairro de Puerto Madero, a
Puente de La Mujer e a Fragata Sarmiento.
 Após visitação retornaremos para o nosso hotel. A noite será livre.

Sugerirmos aos viajantes experimentar um dos deliciosos chorisos
argentinos nos restaurantes ao redor do hotel.

 6 dias

2° dia - 18/08/2023

buenos aires



A proposta do dia é vivenciar Buenos Aires um pouco mais de perto.
Conheceremos monumentos da cidade nos deslocando de metrô e
caminhando pelas ruas, observando o dia a dia do portenho de uma
forma mais próxima. 
Durante o dia visitaremos: o Jardim Japonês, o Jardim Botânico, o
bairro de Palermo e o Planetário.
Pararemos para almoço em Palermo.
 Após visitação retornaremos para o nosso hotel. Nossa noite será
curtindo uma incrível apresentação do Tango Portenho. Um
espetáculo que vai impressionar você. 

 6 dias

3° dia - 19/08/2023

buenos aires



Começaremos o dia, por volta das 09:00, seguindo para um passeio
inesquecível nas proximidades de Buenos Aires: a aldeia medieval de
Camponópolis. Uma viagem no tempo por um cenário simplesmente
incrível, repleto de casas medievais e cenário cinematográfico.
Após visita, retornaremos a Buenos Aires, onde almoçaremos.
Após almoço seguiremos para conhecermos o bairro e a feira de San
Telmo. Teremos uma tarde dedicada a circularmos pela feira e
conhecermos suas maravilhas. 
A feira fica próxima ao hotel. Sendo assim, os viajantes ficarão livres
para circular a vontade na feira e, depois que acabarem, retornarem
para o hotel.
A noite será livre. Indicamos ao viajante conhecer o Café Tortoni, um
dos mais famosos da cidade.

OBS: A Ordem dos passeios podem mudar de acordo com restrições e
mudanças de horários dos atrativos turísticos que não temos controle.

 6 dias

4° dia - 20/08/2023

buenos aires



Sairemos as 08:00 para conhecermos uma cidade próxima de Buenos
Aires que guarda belas paisagens: a cidade de Tigre.
Durante o dia teremos a oportunidade de visitar o Cassino Trilenium,
famoso na cidade e frequentado por diversos jogadores. Uma
oportunidade de você tentar a sorte. Em seguida faremos um breve
City Tour na cidade. 
Pararemos para almoço.
Após almoço faremos um delicioso passeio de barco pelas águas do
rio Tigre, contemplando sua paisagem e conhecendo um pouco da
sua história.  
 Após visitação retornaremos para o nosso hotel. 
A noite será livre. Sugerirmos aos viajantes experimentar uma das
deliciosas pizzas argentinas nos restaurantes ao redor do hotel.

 6 dias

5° dia - 21/08/2023

buenos aires



Saída do hotel as 10:00 da manhã para Check-out. Seguiremos para
o aeroporto de Buenos Aires, AeroParque. Nosso voo está
inicialmente programado para as 13:00, com chegada em Salvador
as 17:15.

OBS: Devido a constante mudança de malha aérea, o horário dos voos,
bem como escalas, podem ser alterados pela cia aérea. Dessa forma, o
viajante deve estar ciente de que os horários dos voos podem mudar,
devendo estar disponível para possíveis mudanças promovidas pela cia
aérea.

 6 dias

6° dia - 22/08/2023

buenos aires



Bilhete aéreo Salvador-Buenos Aires-Salvador;
Transfer aeroporto de Buenos Aires/hotel/aeroporto de Buenos Aires;
Hospedagem SEM café da manhã na cidade Buenos Aires;
Passeios: City Tour em Buenos Aires, Plaza de Mayo, Casa Rosada,
Catedral Metropolitana, Obelisco, Teatro Colón (panorâmico), San
Telmo, Feira de San Telmo, Caminito, Puerto Madero, Puente de La
Mujer, Fragata Sarmiento, Jardim Japonês, Rosedal, Parlermo, Tigre,
aldeia medieval de Camponópolis, Planetário de Buenos Aires,
Floralis Genérica, Torre dos Ingleses, cidade de Tigre, Cassino
Trilenium;
Show de Tango;
Ingressos do Show de Tango;
Jantar e bebidas no show de Tango;
Ingressos de acesso aos atrativos previstos no roteiro;
Passeio de barco em Tigre com ingresso de acesso;
Seguro viagem;
Acompanhamento da equipe Viver Turismo;
Fotografias digitais.

 6 dias buenos aires

Pacote inclui:



Cartão de crédito em até 10x de R$ 535,00 - R$ 5.350,00;
Depósito/Pix/Transferência - R$ 5.100,00 podendo dividir até 10 dias
antes da viagem;
Você também pode adquirir via pix parcelado + cartão 10x.

Membros do "Viver Clube" ATIVOS tem desconto de 5% sobre a opção
escolhida.

Pousada: Acomodação automática em quartos duplos/triplos de acordo
com disponibilidades. Há a opção de hospedagem em quarto single, com
acréscimo de R$ 550,00

OBS: Valores do pacote sujeitos a alteração pela cia aérea sem aviso
prévio.
OBS: Pacote não inclui café da manhã. 
OBS: Pacote inclui apenas bagagem de mão.

 6 dias buenos aires

valores:


