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Buenos Aires - Feriado de Páscoa
Buenos Aires - Feriado de Páscoa
Período: de 13 a 16 de abril/2017
1 dia) São Paulo - Buenos Aires
Chegada a Buenos Aires, recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
2 dia) 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.
3 dia) Buenos Aires
Café da manhã . Dia livre para atividades pessoais. À noite, sugerimos um jantar com show de
tango em algumas das diversas casas típicas que a cidade dispõe.
4 dia) Buenos Aires - São Paulo
Café da manhã no hotel. Em horário determinado traslado ao aeroporto. Fim da viagem.

INCLUI:
03 noites de hospedagem com café da manhã no hotel selecionado
Traslado aeroporto/ hotel/ aeroporto
City tour em Buenos Aires
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01 tour de compras
01 caixa de bombons por quarto
01 cd de tango por quarto
Cupons de desconto de shoppings
Passagem aérea Guarulhos/ Buenos Aires/ Guarulhos com a cia aérea Qatar
Seguro viagem pelo período

PREÇOS E HOTÉIS SUGERIDOS
HOTEL ROCHESTER CONCEPT
PREÇO POR PESSOA EM APTO DUPLO:

U$ 729,00

HOTEL DAZZLER RECOLETA
PREÇO POR PESSOA EM APTO DUPLO:

U$ 799,00

FORMAS DE PAGAMENTO:
Em até 5 x sem juros nos cartões de crédito.
Taxas de embarque não inclusas no valor do pacote (aproximadamente U$ 106,00 por
pessoa)
Preços por pessoa em dólares americanos, sujeitos a disponibilidade de lugares e a
alterações sem prévio aviso.
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