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Buenos Aires - Feriado 02 de Novembro
Buenos Aires - Feriado de 02 de novembro com passagem aérea
inclusa
Período: 31/10 a 02/11/2020
Nos feriados é sempre uma boa oportunidade para visitar Buenos Aires. Conhecendo a cidade,
interagindo culturalmente, visitando bares e restaurantes, compras em shoppings e feiras,
desfrutar da noite e do tango.

31/10 - São Paulo - Buenos Aires
Chegada a Buenos Aires, recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
01/11 - Buenos Aires

Café da manhã e saída para uma visita da cidade, conhecendo seus principais pontos turísticos: o
símbolo da cidade, o Obelisco, Praça de Mayo, Avenida Corrientes, 9 de Julio, entre outras.
Durante o passeio também será possível visitar os bairros como La Boca, San Telmo além de
outros mais tradicionais como Palermo e Recoleta e o moderno Puerto Madero.
Restante do dia livre para atividades pessoais. Sugerimos um agradável almoço em Puerto
Madero.
a data e percurso do city tour podem ser alterados.
02/11 - Buenos Aires - São Paulo
Café da manhã no hotel. Atividade livre. Em horário determinado traslado ao aeroporto.
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INCLUI:
- Passagem aérea São Paulo / Buenos Aires/ São Paulo
- 02 noites de hospedagem em Buenos Aires com café da manhã (Gran Hotel Argentino)
- Traslado aeroporto / hotel / aeroporto regular
- City tour regular

PREÇO POR PESSOA EM APTO. DUPLO:
USD 429,00

FORMAS DE PAGAMENTO:
* Entrada de 25% + taxas, saldo em até 10 x sem juros no cartão de crédito, boleto bancário ou
cheque
* Parcelado em 6 x sem juros e sem entrada no cartão de crédito (Parcela mínima cartão R$
100,00).
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Valores e tarifas sujeitos à alterações mediante a disponibilidade de lugares
Informações sobre vistos, vacinas e documentação legal para embarque, consulte-nos
Preço não inclui taxa de embarque
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