
 

 

Escapada a Buenos Aires 

(4 dias e 3 noites) 

 

A Escapada a Buenos Aires nos dá o tempo exato para poder explorar à vontade 

esta cidade incrível com oferta cultural de qualidade internacional. 

Este tour nos dá a possibilidade de conhecer uma Buenos Aires espetacular. 

Depois do City Tour que nos da a informação essencial, poderemos explorá-la à 

vontade. Passeios de compras, uma grande oferta cultural, arquitetura 

espetacular, uma noite que nunca acaba e, logicamente, o fantástico Tango fazem 

desta cidade uma das melhor do mundo para se conhecer. 

 

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, DIA LIVRE 

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 3: BUENOS AIRES, DIA LIVRE  



 

Desjejum e Dia Livre.  Opcional, recomendamos uma visita a uma fazenda, onde 

poderá curtir um típico dia de campo com almoço incluído que consiste em 

churrasco e pratos tradicionais, além de presenciar o espetáculo da Festa 

Gaucha. 

Dia 4: 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 

 Todos os desjejuns 

 City Tour 

 Jantar Show de Tango 

 Traslados privados de chegada e saída no aeroporto internacional de 
Ezeiza 
 

Não incluído 

 

 Despesas extras e atividades opcionais ou comidas não mencionadas no 
itinerário. 


