
 

 
Roteiro de Viagem 
BUENOS AIRES | ESPECIAL REVEILLON 
 
1º dia – 28/12/2022 – Cidade de Origem ... / Buenos Aires 
Saída à tarde com destino a Buenos Aires. Noite em trânsito. 
 
2º dia – 29/12/2022 – Buenos Aires 
Café da manhã na cidade de Gualeguaychu (Argentina). Chegada no começo da tarde e hospedagem no hotel selecionado. 
Restante da tarde e noite livre para passear pela Calle Florida e Galerias Pacifico. A noite sugerimos visitar o famoso Café 
Tortoni (não incluído). 1º pernoite. 
 
3º dia – 30/12/2022 – Buenos Aires 
Café da manhã no hotel. Em horário combinado saída para um interessante passeio que lhe permitirá descobrir toda a 
magia da capital argentina, apreciando toda a suntuosidade do bairro norte, Palermo e a beleza de seus parques e 
edifícios, o imponente Teatro Colón, um dos cinco mais importantes do mundo. Sua arquitetura de edifícios como o 
Palácio Tribunal, Congresso Nacional, Cabildo e Casa Rosada é singular. San Telmo, residência da aristocracia portenha 
até fins do século passado, o colorido do bairro La Boca, pitoresco bairro de imigrantes italianos e a zona portuária 
completam este passeio. A noite, sugerimos Jantar e Show de Tango (não incluído). 2º pernoite. 
 
4º dia – 31/12/2022 – Buenos Aires 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais ou excursões opcionais. Sugerimos aproveitar a manhã fazendo 
compras e conhecendo as novidades do moderno bairro de Palermo. Há opções ótimas para almoço em Puerto Madero. 
Não deixe de terminar a tarde em um charmoso café no encantador bairro da Recoleta. A noite, especial jantar de 
Reveillon. 3º pernoite. 
 
5º dia – 01/01/2023– Buenos Aires / Cidade de Origem... 
Café da manhã no hotel e 8H30 check-out. Viagem de retorno. Chegada prevista para manhã do dia seguinte. 
 
 
INCLUSO NO PACOTE 
– Viagem em ônibus LEITO poltronas 2x1 leito 160 graus; 
– 03 noites de hospedagem em hotel em Buenos Aires com café da manhã; 
– Jantar especial de Reveillon  
– City tour com guia local especializado; 
 
EXTRAS E OPCIONAIS POR PESSOA – US$ (Dólares) 
– Jantar e Show de Tango – Señor Tango US$ 90,00 
– Delta Premium US$ 70,00 
 

VALOR:  
APARTAMENTO DUPLO/TRIPLO - R$ 2.590,00 por pessoa. 
APARTAMENTO INDIVIDUAL - R$ 3.090,00 por pessoa. 
Criança de 1 a 3 anos, desde que acompanhada por dois adultos, não paga. 
Criança de 4 a 12 anos, desde que acompanhada por dois adultos, R$ 1.890,00 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
A vista, 5% de desconto. 
A prazo, em 10x com cartão de crédito, sem juros. 
 
INFORMAÇÕES ÚTEIS E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA VIAGEM AO EXTERIOR: 
– Carteira de Identidade (RG) original, emitida pela Secretaria de Segurança Pública, em bom estado e com foto recente 
ou Passaporte dentro de sua validade (não será aceita Certidão de Nascimento, CNH ou qualquer carteira profissional) 


