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Buenos Aires 
6 Dias e 3 Pernoites 

 
Nenhum lugar é tão bucólico, estilo e rico culturalmente como a querida capital dos 
‘Hermanos’. Como não vivenciar a experiência de um café em uma de suas belas 
esquinas, ou sem uma foto na famosissima esquina do bairro La Boca? Praça de Maio 
e Casa Rosada, Obelisco, Porto Madero... São muitas emoções!  
 
1º - Porto Alegre – Buenos Aires (Argentina) 

*Saídas de Novo Hamburgo, São Leopoldo ou outras localidades: confirmar com a operadora.   
Transporte: Ônibus Luxo Categoria Turismo com ar condicionado. 

 
2º Dia – Buenos Aires 
Chegada diretamente ao hotel para check-in em apartamentos duplos e triplos. Com 
restante da tarde livre, sugerimos caminhar pela Calle Florida, a visita guiada ao 
Teatro Cólon ou visita a Terra Santa, primeiro parque temático dedicado a religião. 
Noite, sugerimos jantar no Puerto Madero (opcional) e visita ao Cassino. 
 

3º Dia – Buenos Aires 
Após o café da manhã (incluso), faremos o passeio pela cidade conhecendo os 
principais pontos turísticos tais como: Praça de Maio, Catedral Metropolitana, Casa 
Rosada, Feira de Antiguidades do bairro San Telmo, La Boca, Caminito, Puerto 
Madero, Recoleta, Palermo, etc. Pausa para um almoço (opcional) no “Puerto 
Madero”. Logo após retornaremos ao hotel e o restante da tarde será livre para 
descansar ou aproveitar toda a beleza da capital portenha. A noite iremos a um 
jantar com Show de Tango (opcional) em uma das casas mais lindas de Buenos Aires. 
 

4º Dia – Buenos Aires - Porto Alegre 
Após o café da manhã, desocupação dos apartamentos para darmos início a viagem 
de retorno, passando por Uruguaiana, onde faremos trâmites, jantar e continuação 
da viagem. 
 

5º Dia – Porto Alegre 
Chegada prevista aproximadamente às 06h, diretamente ao local de embarque e até 
nossa próxima viagem. 
 
 
 

Locais e horários de embarque 
Porto Alegre Teatro São Pedro Apresentação:   21h30       Embarque: 22h 
Porto Alegre Rodoviária A combinar 
BR 290 Demais pontos A combinar 



 

 

 

 

Telefone (51) 3212-3921 
Whats (51) 98430-6133 

 
contato@uniexplorer.com.br 

 
www.uniexplorer.com.br 

 
Av. Borges de Medeiros 453, 
sala 31 – Centro – Poa - RS 

CEP: 90020-023 
 

EMBRATUR: 
23034.226.10.0001-0 

 
 
 

 
 

Incluso no pacote: 

 Transporte em Ônibus DD ou LD ou similar leito luxo com ar cond.; 
 2 pernoites; 
 2 Cafés das manhãs; 
 City Tour com guia local de Buenos Aires; 
 Guia Acompanhante; 
 Serviço de bordo. 

 
Opcionais: 

• Show de tango; 
• Delta do Tigre (passeio fluvial). 

 

Formas de pagamento: 
• Cartões de crédito: todas as bandeiras, com exceção do Banricompras; 
• PagSeguro: em até 12x; 
• Boleto: Consultar com nosso atendimento. 

 

*Preço sujeito à alteração sem aviso prévio ou em função da cotação do dólar; 
*A cotação, excedendo R$ 4,40 terá acréscimo no valor, inclusive o já pago; 

*Crianças até 4 anos (sem poltrona e sem hotel) isenta de pagamento; 
*Crianças de 4 a 10 anos no pacote integral, tem 15% desconto. 

Obrigatório: Informar documento de identidade SSP ou passaporte e portá-lo 
durante a viagem em perfeitas condições e dentro da validade legal. A sua falta 
exime a operadora qualquer responsabilidade, inclusive reembolso. 

SAÍDA PREÇO 

 
De 04 a 09/09/20 

À vista R$ 1.180,00* 
Entrada de R$ 590, + 1 de R$ 590, 
Entrada de R$ 395, + 2 de R$ 395, 
Entrada de R$ 310, + 3 de R$ 310, 
Entrada de R$ 255, + 4 de R$ 255, 

Hotel programado (Confirmar com a operadora): 
Nogaró (Buenos Aires) - www.562nogarohotel.com 

http://www.uniexplorer.com.br/
http://www.562nogarohotel.com/
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