
 

 

Buenos Aires e Ushuaia 

(6 dias e 5 noites) 

 

Viagem a Buenos Aires e Ushuaia, visitando o Parque Nacional Tierra del 

Fuego, Canal de Beagle, Trem do Fim do Mundo e curtindo um Jantar Show de 

Tango e City Tour em Buenos Aires. 

Com este pacote poderá conhecer o melhor da fantástica Buenos Aires e as 

maravilhas nas proximidades de Ushuaia. Este tour lhe dará a possibilidade de 

conhecer, através de um city tour, um pouco da historia da cidade. Poderá 

explorar a ampla oferta cultural, visitar lugares e cafés históricos, enquanto admira 

a arquitetura dos prédios, além de conhecer a inesquecível noite portenha e seu 

tango. Depois viajará para o extremo sul da Argentina, onde percorrerá o canal 

Beagle e lagos, bosques e geleiras próximas, uma das inesquecíveis paisagens 

que a Patagonia oferece ao turista. 

 

Atividades 

 

Dia 1: BUENOS AIRES, CITY TOUR 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Ezeiza e traslado ao hotel escolhido na 

cidade de Buenos Aires. Durante a tarde realizaremos o city tour, visitando a Plaza 

de Mayo, onde se localizam a Catedral Metropolitana e a Casa Rosada, o Teatro 

Colón, o bairro La Boca com a sua famosa rua Caminito e a renovada região 

portuária de Puerto Madero com os seus internacionalmente famosos 

restaurantes. Traslado de volta ao hotel. 

Dia 2: BUENOS AIRES – USHUAIA – CITY TOUR 

Desjejum e traslado ao aeroporto para pegar o vôo com rumo a Ushuaia. Chegada 

a destino e traslado ao hotel escolhido. À tarde realizaremos o city tour pela 

cidade.  



 

Dia 3: USHUAIA, DIA LIVRE PARA REALIZAR EXCURSOES 

OPCIONAIS 

Desjejum. Este dia recomendamos a excursão opcional com saída pela manhã  

em direção ao Parque Nacional Tierra del Fuego, no meio de um marco de 

montanhas e bosques frios de uma beleza impar, posteriormente chegando a Baía 

Lapataia, frente ao Canal Beagle. Regresso ao hotel.  

Dia 4: USHUAIA – BUENOS AIRES 

Desjejum e traslado ao aeroporto de Ushuaia para pegar o vôo com destino a 

Buenos Aires. Chegada e traslado ao hotel escolhido. Hospedagem. 

Dia 5: BUENOS AIRES, DIA LIVRE, JANTAR SHOW DE TANGO À 

NOITE 

Desjejum e dia livre. Como tour opcional sugerimos uma excursão ao Delta del 

Tigre durante o dia. À noite iremos para um Jantar Show numa das muitas casas 

de tango, onde poderá curtir um delicioso jantar e um show de tanto de qualidade 

internacional. 

Dia 6: BUENOS AIRES 

Desjejum e traslado ao aeroporto de Ezeiza para pegar o vôo de regresso.  

 

Reservas sujeitas à disponibilidade, poderão ser oferecidos hotéis de 

categoria igual ou superior em caso de não ter lugar nos hotéis previstos.  

 

Tarifas não garantidas para o Festival da Vendimia ou Semana Santa. 

Consultar por essas datas. 

 

 

 



 

 

Incluído 
 

 3 noites de hospedagem em Buenos Aires 

 City Tour em Buenos Aires 

 Jantar Show de Tango 

 2 noites de hospedagem em Ushuaia 

 City Tour em Ushuaia 

 Todos os desjejuns 

 Traslados de chegada e saída em todos os aeroportos 

 Excursão Parque Nacional Tierra del Fuego  com Trem do Fim do Mundo 
 

Não incluído 

 

 Bilhetes aéreos Buenos Aires – Ushuaia – Buenos Aires 

 Taxas de aeroporto, taxas de combustível e taxas de segurança 

 Despesas extras e atividades opcionais ou comidas não mencionadas no 
itinerário 


