
ARGENTINA
Programa de 10 dias

COLOCAR IMAGEM



Chegada a Buenos Aires ao aeroporto de Ministro Pistarini e transporte por conta própria para o hotel Pulitzer.

Os quartos podem ser ocupados a partir das 15h00 no entanto podem sempre deixar as malas no hotel.

Dia livre.

DIA 2 DESTINO: Buenos Aires

Comparência no aeroporto. Formalidades de embarque com destino a Madrid. Chegada ao terminal 2. Mudança para o terminal 1 e partida no voo com destino

a Buenos Aires.

Tipo de avião Boeing 787-8.

Tempo de voo 12h50. Noite a bordo.

DIA 1 DESTINO: Lisboa/Madrid / Buenos Aires 



Pequeno-almoço no hotel.

Às 09h30 início da visita privada da cidade

Visita ao Complexo Histórico da Praça de Mayo (Praça de Maio), onde se

encontra a Casa do Governo chamada Casa Rosada, ao lado da Catedral

Metropolitana e do histórico Cabildo, um belo edifício do século XVIII. O

passeio continua para o sul, para os bairros mais antigos da cidade.

Chegada ao distrito de La Boca. Aqui, muitos imigrantes, especialmente de

Itália, estabeleceram-se no final do século XIX, dando a esta parte da

cidade suas características actuais.

DIA 3 DESTINO: Buenos Aires

Madagáscar – 9 noites – Versão final – 05.05.2017



DIA 4                                            DESTINO: Buenos Aires

Madagáscar – 9 noites – Versão final – 05.05.2017

Continuação para visitar Caminito que actualmente é um mercado de

pintores que acontece aos sábados e domingos. Depois, visita de San Telmo,

um paraíso para amantes de antiguidades. No caminho para norte, visitam o

novo bairro de Puerto Madero, cujas docas foram transformadas em

restaurantes.

A viagem continua para o Norte em direcção à Avenida 9 de Julho onde está

o famoso Obelisco símbolo da cidade. O próximo destaque a ser visitado é La

Recoleta, onde melhor se vê a influência arquitectónica francesa. Passando

pelo prédio da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires e do

Museu Nacional de Belas Artes, chega-se a Palermo Chico, um bairro de

antigas residências aristocráticas.



Pequeno-almoço no hotel. 

Dia livre em Buenos Aires.

DIA 5                                       DESTINO: Buenos Aires 



Pequeno-almoço no hotel.

Comparência no aeroporto Aeroparque Jorge Newbery às 09H30. Formalidades de embarque e partida.

Chegada a El Calafate e alojamento na Posada Loa Alamos.

Resto de dia livre. 

DIA 6                                              DESTINO: Buenos Aires/El Calafate



DIA 7                                                                DESTINO: El Calafate/Rio de Hielo

Pequeno-almoço no hotel e início da excursão “Rios de Hielo Express”.

Esta excursão parte do cais em Punta Bandera, a 47km de El Calafate,

onde navios confortáveis navegam através do Lago Argentino em direção

ao glaciar de Upsala.

Depois de atravessar a Boca do Diabo, o sector mais estreito do lago que

leva ao Braço Norte, o barco dirige-se para Oeste.

Mais tarde, o barco entra no canal Upsala e navega entre icebergs gigantes

que construíram uma enorme barreira de gelo, testemunho do processo de

recuo do glaciar.

Em seguida, o barco dirige-se para o canal Spegazzini, onde se encontra o

glaciar mais alto de todo o Parque Nacional. As suas paredes chegam a

medir 130m de altura com um comprimento de 25km.

Esta excursão dura cerca de 5 horas e termina por volta das 14h00.



Pequeno-almoço na pousada Los Alamos hotel e partida em direcção ao

parque nacional dos glaciares, Património da Humanidade desde 1981. O

mais famoso é o glaciar Perito Moreno, localizada no lago Argentino, a cerca

de 85km da cidade.

Paragem em "Sighs Curve", para desfrutar da primeira vista panorâmica do

glaciar de onde se pode admirar a sua parede de gelo que pode chegar até

aos 80m de altura. Continuando o caminho pelas plataformas e varandas,

fica-se a cerca de 300m de frente para o glaciar com uma vista privilegiada e

incrível do glaciar com os seus diferentes tons de azul. A cerca de 6km

navegação através do Braço Rico do Lago Argentino em direcção ao Muro do

Sul do Glaciar Perito Moreno. O barco para a 300 metros da parede do

glaciar, cobrindo toda a frente do glaciar.

Após a visita transporte para o aeroporto para partida no voo com destino a

Buenos Aires. Chegada ao aeroporto Aeroparque Jorge Newbery e transporte

por conta própria para o hotel Jardin Escondido by Coppola, situado a 7Km

do hotel.

DIA 8                                            DESTINO: El Calafate/Perito Moreno/Buenos Aires 



Pequeno-almoço no hotel.

Dia livre em Buenos Aires.

Alojamento no hotel.

DIA 9                                          DESTINO: Buenos Aires 



Pequeno-almoço no hotel.

Comparência no aeroporto Ministro Pistarini Ezeiza (situado a 30km do hotel) para partida no voo com destino a Madrid. Tipo de avião Boeing 787-800.

Tempo de voo 11h50.

Noite a bordo.

DIA 10                                                                                                                       Destino: Buenos Aires/Madrid 

Chegada a Madrid ao terminal 1 e partida do terminal 2 com destino a Lisboa.

Chegada.

Fim da viagem e dos nossos serviços!

DIA 11                Destino: Buenos Aires/Madrid 



HOTEL PULITZER, BUENOS AIRES



POSADA LOS ALAMOS, EL CALAFATE



HOTEL JARDIN ESCONDIDO BY COPPOLA, BUENOS AIRES



No Hotel:

- deve ter em atenção a Planta de Emergência que o ajudará a encontrar as Saídas de Emergência caso ocorra alguma situação que o obrigue a 

abandonar o local;

- deve contar as portas que se encontram entre o seu quarto e a Saída de Emergência mais próxima, para, em caso de emergência, poder abandonar o 

local rapidamente;

- deve, sempre, tomar em consideração as medidas preventivas recomendadas pelo Hotel e, em situação de emergência, seguir as instruções dos 

colaboradores do Hotel.

NOTAS:



OBRIGADO POR VIAJAR 
CONNOSCO!

Rua Alexandre Herculano, nº 9 – 4º andar
1150-005 Lisboa - Portugal
Tel.: +351 213 976 053/Fax: +351 213 976 058
www.vega.pt

http://www.vega.pt/

