
                                                                                                         

 

 

PACOTE BLOQUEIO – BUENOS AIRES FERIADO FARROUPILHA 
 

Período da viagem: de 19 a 22 de SETMEBRO 

 
Buenos Aires, capital da Argentina,  é considerada a cidade mais “européia” da América 
Latina, por muitas razões. Arquitetura colonial bem conservada, ruas limpas e bem 
urbanizadas, e gente muito bem vestida são algumas das marcas da cidade. Outra marca 
internacionalmente prestigiada de Buenos Aires é o tango, dançado e tocado todas as 
noites nas milongas - casas de tango - da cidade argentina. 
 
Para quem gosta de tango, agosto é o mês ideal para conhecer a cidade e investir em um 
curso de espanhol. É quando acontece o maior festival de tango do mundo, com uma 
programação feita para deleitar os olhos e os ouvidos, e que vai desde o mais clássico e 
suntuoso ao tango dançado nas ruas, informalmente, como é tradição no Caminito, o 
bairro mais turístico da cidade, com as suas casinhas de madeira e chapa pintadas com 
cores fortes.   

 
O PACOTE INCLUI: 

 
• Passagem aérea pela Aerolíneas Argentinas Porto Alegre / Buenos Aires / Porto Alegre; 

• Traslado privativo de chegada e de saída; 
• 03 noites de hospedagem em Buenos Aires com café da manhã de 19 a 22 de 

SETEMBRO; 
• City tour regular em Buenos Aires; 

• Seguro GTA LATINA com cobertura de 12 mil dólares; 
•  Assistência emergencial de nosso receptivo; 

 
 ITINERARIO AÉREO 

 
 
 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

2233 19 Set 20:25 19 Set 22:10 PORTO ALEGRE (POA) BUENOS AIRES (EZE) 

 

2232 22 Set 18:10 22 Set 19:45 BUENOS AIRES (EZE) PORTO ALEGRE (POA) 



                                                                                                         

 

 

ITINERARIO DIA A DIA  
 

1° DIA 19/09 – PORTO ALEGRE / BUENOS AIRES 
Apresentação no Aeroporto para embarque com no mínimo 03 horas de antecedência no vôo 
com destino a Buenos Aires. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
2º DIA 20/09 – BUENOS AIRES 
Café da manha, Pela manha faremos uma visita panorâmica da cidade percorrendo os 
principais pontos da cidade entre eles o Teatro Colón, Obelisco, Praça de Maio, Catedral 
Metropolitana, Casa Rosada, Bairro La Boca (Caminito), Bairro San Telmo, Palermo e 
Recoleta. Tour finaliza em Puerto Madero e resto do dia livre. Durante a noite, sugerimos 
assistir um Show de Tango. 
 
3º DIA 21/09 – BUENOS AIRES 
Café da manha, Dia livre para curtir a cidade. Sugerimos um passeio opcional para Teimaiken, 
com navegação no Rio da Prata. Iniciaremos a viagem no Porto de Buenos Aires, 
navegaremos durante quase duas horas com as melhores vistas da cidade até chegar na foz 
do rio Paraná. Na região del Tigre pegaremos um ônibus para ir até o parque Temaiken com 
todas as atividades inclusas, almoço por conta, no final da tarde retorno a Buenos Aires. 
 
4º DIA 22/09 – BUENOS AIRES 
Café da manha. Este será nosso ultimo dia em Buenos Aires. Deixaremos as malas no hotel e 
poderemos curtir a cidade até umas 14 h, hora de nosso retorno para o Brasil. 

 
VALORES POR PESSOA  

 
 

BUENOS AIRES  
 

 
HOTEL  

 
VALOR POR PESSOA EM 

DUPLO 
 

PACOTE FARROUPILHA  
03 NTS  

 
725 CONTINENTAL 5*  

www.725continental.com 
 

 
USD 590.00  

ou Entrada de 472.00 e saldo em 
até 9x de R$ 210.00 

 
 Acrescentar USD 100.00 de taxas de embarque por pessoa a serem pagas na entrada. 

 
Opcionais de passeios: 

 
PASSEIO VALOR POR PESSOA EM REAIS 

SHOW TANGO SEÑOR TANGO COM JANTA E TRASLADOS 370.00 
TEMAIKEN COM ALMOÇO 386.00 

DELTA PREMIUM 277.00 
COLONIA SACRAMENTO FD C/ALMOÇO (FERRY BOAT DE 1H.) 760.00 

NAVEGAÇÃO C/ ALMOÇO HUMBERTO M 280.00 
  

IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores base ao cambio de 4,00 do dia 02/07/2019 

 Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

http://www.725continental.com/


                                                                                                         

 

 

- Entrada de 20% + 07x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

• Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque ou RG em excelente estado 
de conservação com menos de 10 anos de expedição.  

 
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 
 
 


