
11 DIAS / 10 NOITES

DIA 1: Recepção no aeroporto e traslado ao hotel selecionado. Alojamento.
Resto do
dia e noite livres.

DIA 2: Café da manhã no hotel. City tour de Buenos Aires visitando as
principais atrações turista. Na zona norte destacam-se RETIRO, RECOLETA E
PALERMO; descobrindo porque Buenos Aires é considerada a Paris da
América do Sul. O histórico, cívico e administrativo, SAN NICOLÁS Y
MONSERRAT, com o seu emblemático Obelisco e a Praça de Posso. Os setores
que deram origem a esta cidade, SAN TELMO e LA BOCA, berço de duas
grandes paixões locais: o tango e o futebol. Dentro da rota passaremos por
PUERTO MADERO, um dos locais mais jovens da cidade e zona gastronómica
por excelência. No final do passeio resto do dia livre para outras atividades
opcionais. Aos domingos a excursão termina na Feira de San Telmo. Noite
livre. Opcional Jantar com show de tango.

DIA 3: Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades opcionais. Tarde
gratuitamente. Excursão opcional para o dia de campo da Festa do Tigre ou
Excursão Gaúcha.



DIA 4: Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a El
Calafate. Recepção no aeroporto de El Calafate e traslado ao hotel selecionado.
Alojamento e resto do dia e noite livre.

DIA 5: Café da manhã no hotel. Excursão ao Glaciar Perito Moreno. a partir do Calafate São percorridos 80 km de estrada de
cascalho até chegar à área das passarelas (passagens e varandas de madeira) de onde você pode desfrutar de várias vistas
panorâmicas da Geleira Perito Moreno. Para o almoço, você pode escolher entre um menu à la carte em um restaurante
perto das passarelas, um sanduíche em um bar perto da geleira ou um piquenique em frente ao
Mesmo se você trouxer sua própria comida. Excursão opcional dentro do Parque Nacional: Safari Náutico. Voltar para o hotel.
Tarde gratuitamente.

DIA 6: Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades opcionais. Tarde
gratuitamente. Excursão opcional todas as geleiras ou rios de gelo.

DIA 7: Café da manhã no hotel e tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto de El
Calafate para embarcar no voo para Iguazú.
Chegada ao aeroporto de Iguazú e traslado ao hotel selecionado. Resto do dia e noite livre.
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DIA 8: Café da manhã no hotel. Excursão Cachoeiras Lado argentino visitando o Circuito da
Garganta del Diablo: Indescritível por sua beleza e energia que emociona a todos, oferece um
impressionante mistura de ruídos e paisagens. Pino de segurança. Dificuldade: sem escadas.
Circuito Superior: Acesso às magníficas vistas panorâmicas das cachoeiras e do delta do rio
Iguazú formado por um conjunto de ilhas frondosas. Dificuldade: sem escadas.
Circuito Inferior: Conjunto de passarelas estrategicamente projetadas que permitem a
mais diversas vistas das Cataratas e um encontro íntimo com as cachoeiras e
cantos encantadores da selva. Dificuldade Alta: com escadas.
Voltar para o hotel. Noite livre.

DIA 9: Café da manhã no hotel. Excursão Cataratas do lado brasileiro: o Parque ocupa uma superfície de 175.000 hectares. Lá você vai se surpreender com o
cuidado, beleza e enormidade doque abriga inúmeras espécies de animais e plantas
natureza eles você receberá boas-vindas de lindas borboletas que são exibidas em seu voo e irão
encantá-lo com suas cores. Dado que 80% dos saltos são do lado argentino, o Parque O Brasil
possui uma única passarela de aproximadamente 1.000 metros, de onde Você pode desfrutar das 

diferentes vistas panorâmicas. Terminei, na
frente do salto Floriano, há um mirante que
pode ser acessado por elevador, de onde
você obtém uma das vistas mais
impressionantes das Cataratas Almoço
opcional, não incluso.
Finalização opcional do passeio no Duty Free
Shop: uma oportunidade única de
compre as melhores marcas do mundo sem
impostos, a 10 minutos das Cataratas. Em
Se você optar por encerrar a excursão aqui, o
retorno ao hotel será por conta dos
passageiros.
Excursão opcional ao Parque das Aves.

DIA 10: Café da manhã no hotel e tempo livre até o horário do transfer ao aeroporto para
embarque no voo para Buenos Aires.Chegada a Buenos Aires e traslado ao hotel
selecionado. Resto do dia livre. Noite livre.

DIA 11: Café da manhã no hotel e tempo livre até o horário do transfer ao aeroporto para
Embarque no voo para o seu próximo destino. Fim dos nossos serviços.
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NO INCLUYE
Gastronomia no mencionada en el programa.
Check-in anticipado, check-out tardío, servicios y comidas no mencionadas en el itinerario, bebidas durante las comidas, extras en hoteles, gastos
personales. 
Propinas para los guías, choferes y meseros si no se especifica en la descripción.
Ticket Aéreo Internacional
Ticket Aéreo Nacional

NOTA 
Tarifa en dolares EEUU.
Sujeto a disponibilidad de espacios.
Tarifa no válida para Temporada Alta (Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo o Eventos Internacionales).
Guiado en otros idiomas, solicitar cotización.
Pago con tarjeta de crédito aplicar a la tarifa la comisión de 6%+0,30 USD (solicitar LINK).

MENORES DE EDAD
Infante: 
Niños menores de 02 años no pagan servicios, comparten servicios completos con los padres. Si se desea que el infante ocupe un asiento, se deberá 
pagar la tarifa especial para infante.
Niño:
Tarifa CHD entre 2 y 8 años (7 años /11 meses y 29 días). Incluye servicio completo en base a habitación triple.
Máximo un niño por habitación.
Desayuno incluido.
Niños de 02 a 05 años- comparten la habitación con los padres (No incluye cama ni desayuno), NETO. 
Para el caso de 1 ADT + 1 CHD, paga en base doble, aplica descuento especial al CHD.

CONDICIONES DE RESERVA 
Este paquete no representa una reserva válida. Las reservas deben ser expresamente solicitadas.
Este paquete está sujeta a disponibilidad y reajustes de precio debido a disponibilidad.
Las tarifas son reconfirmadas al momento de realizar la reservación.
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