1º DIA 15/06/2022, QUARTA-FEIRA: FREDERICO WESTPHALEN, 18h00 recepção e embarque em frente a
Igreja Matriz, início da viagem com destino à Buenos Aires, entrada na Argentina via São Borja - RS.
Pernoite em deslocamento;
2º DIA 16/06/2022, QUINTA-FEIRA: BUENOS AIRES, café da manhã em viagem. 13h00 chegada prevista em
Buenos Aires e acomodações no hotel conforme a disponibilidade dos apartamentos. Restante da tarde livre
para descanso e passeios na Galeria Pacífico e no Calçadão da Calle Florida, pernoite em hotel; A noite
sugerimos o Café Tortoni, um dos mais tradicionais de Buenos Aires;
3º DIA 17/06/2022, SEXTA-FEIRA: CITY TOUR EM BUENOS AIRES, 09h00 após o café da manhã no hotel
saímos para os passeios pelos principais pontos turísticos da Capital Argentina, ex.: Casa Rosada, Catedral
Metropolitana, Praça de Maio, Recoleta, Palermo, Puerto Madero, La Boca, Caminito, Av 9 de Julho, entre
outros. A noite opcional o jantar show Sr. Tango. Pernoite em hotel;
4º DIA 18/06/2022, SÁBADO: BUENOS AIRES: café da manhã no hotel, dia livre para compras e atividades
pessoais. Opcional um tour no Delta do Tigre (passeio de barco). À noite sugerimos um passeio pelo Puerto
Madero, com várias opções de restaurantes e o Cassino Flutuante. Pernoite em hotel;
5º DIA 19/06/2022, DOMINGO: BUENOS AIRES, 09h00 após o café da manhã no hotel iniciamos a viagem
de retorno, almoço e jantar em viagem. Pernoite em deslocamento;
6º DIA 20/06/2022, SEGUNDA-FEIRA: FREDERICO WESTPHALEN, chegada prevista para às 06h00.









03 pernoites de hotel em Buenos Aires com café da manhã;
City Tour em Buenos Aires;
Guia local em Buenos Aires;
Guia coordenador desde a saída;
Ônibus Leito Total Double Decker;
Seguro viagem com cobertura Covid-19;
Serviço de bordo.

Extras de caráter pessoal. Ex.: Lavanderia, telefonemas, gorjetas, bebidas, refeições, teste PCR Covid-19
(caso necessário), demais despesas pessoais, ingressos, taxas de visitação, passeios extras.

APARTAMENTO DUPLO

APARTAMENTO TRIPLO

APARTAMENTO INDIVIDUAL

R$ 2.490,00

R$ 2.490,00

R$ 3.190,00



FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 10x sem juros no cheque ou boleto bancário.




Jantar Show Sr. Tango: USD 90 dólares;
Delta do Tigre: USD 30 dólares (ônibus desde Buenos Aires + barco saindo da cidade do Tigre).
*Consultar cambio no dia do fechamento do pacote.



Carteira de Identidade com menos de 10 anos de expedição e em perfeito estado de conservação ou
passaporte válido; Comprovante de vacinação COVID - 19.

 A ordem dos passeios e roteiro poderá ser alterada conforme disponibilidade de agendamentos,
condições climáticas e ou novos protocolos de segurança impostos para o período da viagem. Saída
garantida com no mínimo de 25 pessoas.

