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Réveillon Buenos Aires

BUENOS AIRES NO RÉVEILLON 2020

Dançarinos espalhados pelas ruas demonstram toda a sensualidade do tango enquanto teatros,
museus e livrarias dividem a atenção dos turistas. Aproveite para conhecer casas de espetáculos
ou até caminhar na gigantesca avenida 9 de Julio, uma das vias mais largas do mundo, sem
esquecer das boas compras de couro e outros artigos.
29/12 - São Paulo - Buenos Aires
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com destino a Buenos Aires. Chegada
em Buenos Aires, recepção no aeroporto, traslado ao hotel e hospedagem.

30/12 - Buenos Aires
Café da manhã - City Tour em Buenos Aires para conhecer seus principais pontos turísticos: o
símbolo da cidade, o Obelisco, Praça de Mayo, Avenida Corrientes, 9 de Julio, entre outras. Visita
aos 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 e um bom vinho por companhia.

31/12 - Buenos Aires
Café da manhã . Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos um passeio opcional de barco pelo
Delta do Rio Tigre e ilhas da região.
01/01 - Buenos Aires
Café da manhã . Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos para a noite um jantar com show
de tango em alguma das diversas casas típicas que a cidade dispõe, consulte-nos para reservas
prévias caso haja interesse.
02/01 - Buenos Aires
Café da manhã no hotel. Tempo livre para passear pela cidade.
INCLUI:
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- Passagem aérea São Paulo/ Buenos Aires/ São Paulo voando GOL em classe econômica
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto
- 04 noites de hospedagem com café da manhã em Buenos Aires no Hotel Waldorf ou similar
- City tour
- Seguro Viagem
VOOS PREVISTOS:
DATA
29/12/2019
02/01/2020

TRECHO
GUARULHOS/
EZEIZA
EZEIZA/
GUARULHOS

SAÍDA
11:50

CHEGADA
14:55

16:25

19:15

Preço por pessoa em apto Duplo (pacote completo):

U$ 669,00

Taxas de embarque: U$ 102,00
Formas de Pagamento:
25% de entrada + saldo em até 9 x sem juros nos cartões de crédito.
Faça já sua reserva. Lugares limitados!!!
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