BUENOS AIRES, CATARATAS DO IGUAÇU & COLÔNIA DO
SACRAMENTO
7 Dias - 6 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.
À noite, teremos uma reunião informativa referente às atividades e horários de nossas aulas de tango.
Terminaremos o dia com um jantar e show de tango, em um dos lugares exclusivos da cidade de Buenos
Aires.

City Tour em Buenos Aires
Café da manha no Hotel. Conheceremos o Congresso Nacional e a Praça de Maio com a Casa de Governo
(Casa Rosada), a Catedral Metropolitana e o Cabildo. Após isso visitaremos o Teatro Colón. Também
iremos ao tradicional bairro de Sao Telmo, a Boca, aonde se estabeleceram os primeiros inmigrantes
italianos, famosa por sua pintoresca arquitetura. Continuaremos no bairro de Palermo, passando por
Puerto Madero. Finalmente visitaremos a Recoleta, um dos bairros mais exclusivos da cidade.

Buenos Aires - Navegaçao pelo Delta do Tigre, & Jantar e Show de Tango à noite
Café da manha no Hotel. Visitaremos os suburbios residenciáis do norte da cidade. Tomaremos o Trem
da Costa e descenderemos em San Isidro. Chegaremos ao Tigre, aonde nos embarcaremos em um
Catamara, desde o qual teremos uma vista do Rio Paraná, um área de 14000 km2 de selva subtropical
conformada por milhares de ilhas e ilhotes.
À noite disfrutaremos de um jantar e Show de Tango na esquina de Homero Manzi ou mais conhecida
como a esquina do Tango, em San Juan e Boedo, em pleno bairro de Boedo.

Buenos Aires - Cataratas do Iguaçú - Argentina - & Grande Aventura
Café da manha no Hotel. Traslado ao Aeroparque Jorge Newbery (Buenos Aires). Recepçao e traslado do
Aeroporto de Iguazú ao Hotel.
Excursao ás Cataratas Argentinas, visitando as passarelas inferiores e superiores e a impressionante
Garganta do Diabo. Efetuaremos uma excursão pelo caminho de interpretação Yvyra Retá. Daqui parte o
trem até as estações Cataratas e Garganta do Diabo.
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Percorreremos o caminho de pedestres verde de aproximadamente 600 m que comunica a estação
Cataratas com a área Cataratas, onde começam as passarelas. Pelas passarelas inferiores observaremos
o Salto Alvar Núñez, o Mirante Principal, o Salto Bossetti, a Ilha de San Martín e o Salto Dos Hermanas.
Pelas passarelas superiores, observaremos os mirantes sobre o Salto Bossetti até o final da passarela.
Realizaremos uma grande aventura aproximando-nos das cascatas, entrando no cânion da Garganta do
Diabo, para desembarcar na ilha San Martín. Depois embarcaremos em botes semi-rígidos para navegar
pelo rio Iguazú Inferior, com 2 quilômetros de corredeiras. Voltaremos por plena selva missioneira em
veículos todo terreno pelo caminho Yacaratiá.

Cataratas do Iguaçú - Brasil - Buenos Aires
Café da manha no Hotel. Excursão ás Cataratas Brasileiras, onde teremos uma vista vista panoramica
única.
Nos dirigiremos a Foz do Iguaçú para observar as cataratas do lado brasileiro e comprovar a frase que
diz: "As cataratas são argentinas mas a vista é brasileira". Como bem diz esta frase a melhor imagem
do postal está no Brasil, e por este motivo, vamos até nosso próximo destino. Traslado ao Aeroporto de
Iguazú. Recepçao em Aeroparque Jorge Newbery (Buenos Aires). Traslado ao hotel.

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.

Buenos Aires
Café da manhã no Hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini).
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