BUENOS AIRES
CORPUS CHRISTI

Período:
de 16 à 20 Junho 2022
Preço:
Valor por pessoa em Qto DBL_______________________________________R$ 1.590,00
Valor por pessoa em Qto SGL_______________________________________R$ 2.198,00
Valor Criança de 5 à 8 anos ________________________________________R$ 1.428,00
Forma de Pagamento:
A vista 3% de desconto
Parcelamento cheque ou boleto, até a data da viagem
Cartões de credito Visa, Master Card e Hipercard em até 10 x sem juros

Pacote Inclui:
✓ Ônibus Doble Deck especial, Leito.
✓ Acompanhamento guia coordenador bilingue credenciado no Cadastur
✓ 02 Noites de Hotel 4 estrelas com café da manhã
✓ City Tour Com guia Local em Buenos Aires
ROTEIRO:
1º Dia - 16/06/22 – quinta feira- Cidade de Origem / Aduana via São Borja / Buenos Aires
Apresentação e embarque em ônibus exclusivo Serra Azul Turismo, com destino rumo a
Buenos Aires, via Aduana de São Borja/RS – Santo Tome/Ctes. Tramites Aduaneiros e
migratórios. 1ª Noite em trânsito.
2º dia – 16/06/22 – sexta feira - Buenos Aires (Capital Federal)
08:00 h aproximadamente, parada para o café da manhã (não incluso) no município de
Gualeguaychú, província de Entre Rios. Continuando viagem até chegar a Cidade Autônoma de
Buenos Aires, Capital Federal. Chegada prevista ao meio dia, iremos direto para o restaurante
(não incluso), após conforme o horário de check in do hotel as 14 h. Restantes da tarde livre
para passear pela capital portenha, fazer compras pelo calçadão Lavalle e Florida, ou
sugerimos visitar o *Teatro Colón. O teatro Colón de Buenos Aires é uma das salas de opera
mais importantes do mundo. Seu rico e prestigioso historial e as excepcionais condições
acústicas e arquitetônicas o colocam entre os 5 melhores teatros do mundo. A noite sugerimos
jantar em Porto Madero (opcional). e após, tentar sorte no Casino Flutuante. 1ª Pernoite em
Hotel.
3º dia – 17/06/22 – Sábado - Buenos Aires
8:00hrs, após o café da manhã do hotel, realizaremos o city tour com o guia local, percorrendo
a famosa Av. 9 de Julho, o Congresso da Nação, a Praça de Maio, com parada e descenso dos
passageiros para visitar a catedral aonde se encontram os restos mortais do máximo herói
Argentino, O General San Martin e fotografar em um dos cartões postais da cidade, a Casa
Rosada, é o prédio mais emblemático a casa de governo, continuamos nosso tour pelo famoso

bairro de La Boca, famosa pelas suas casas coloridas, também se encontra o Estádio do time
Boca Jrs. ‘La Bombonera” (visita opcional) e realizaremos uma parada para fotografias na
famosa rua “Caminito”, um Ateliê a céu aberto. Dando continuidade passaremos por Puerto
Madero, parada no monumento a Flor “Florais Genérica”, finalizando no bairro da Recoleta,
com visita ao cemitério aonde se encontra o túmulo de Eva Duarte de Perón (Evita) o cemitério
tem a peculiaridade de apresentar grandes obras esculturais. Finalizando o tour, retorno ao
hotel e tarde livre. A noite nos preparamos para desfrutar do melhor Show de Tango, na casa
Senhor Tango. (ingresso não incluso). 2ª pernoite hotel.
4º dia – 18/06/22 – sábado - Buenos Aires / Cidade de Origem
08:30 h após café da manhã, check out hotel e embarcamos no ônibus para realizar o passeio
de barco pelo delta de Tigre (Ticket não incluso), um gostoso passeio por diversos rios que
juntos formam praias de veraneio, percorrendo diversas ilhas e no barco turístico o guia
complementa com informações da vida e atividades de quem habita e frequenta. Após iremos
até o Shopping Unicenter, tempo para compras e almoço, em horário a combinar embarque
no nosso ônibus para retornar à cidade de origem, chegada prevista pela manhã do 5º dia. Fim
de Nossos Serviços.

NOTA IMPORTANTE
A New Bblue Turismo reserva-se o direito de promover alterações que se fizerem necessárias quanto
ao Itinerário, hotéis, serviços e passeios, sem prejuízo ao passageiro.
Caso necessário, poderá também alterar a data e horário de embarque a fim de garantir transporte
de melhor qualidade.
Em se tratando de viagem de grupo fica estabelecido o número mínimo de 25 passageiros exigidos
para confirmação da saída da viagem.

