Café da manhã: Hotel, às 8:00h. Saida 9:00h.
-Caminhar pela avenida San Martin até a Catedral Metropolitana para visitar o túmulo do General San
Martin e conhecer o local onde o Papa Francisco foi pároquo ;
-Seguir para o Cabildo lugar histórico para os argentines e, logo em frente encontra-se a Plaza de
Mayo ; Sugestão: tire muitas fotos, de vários ângulos do Cabildo, da Casa Rosada e do Banco de la
Nación, usando como inspiração o belo jardim que compõe a praça.
-Após fotos na praça, ir para a Casa Rosada sede do governo federal e, ao lado, para o Banco de la
5
Nación a sede do principal banco do país;
6
-Por fim, dirigir-se ao Museo da la Ciudad tempo previsto para a visita, 30 minutos e encerrar a parte
matinal do roteiro; Sugestão: tente fazer essa parte do roteiro até, no máximo, as 12h.
e sugestão: Quiosque Força e Saude, bem em frente ao hotel para almoçar de frente para a praia;
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-Após o museu , seguir pela Avenida de Mayo, até o Café Tortoni destaques para as carnes e os
sanduiches para almoçar;
-Após o almoço, visita ao Museo Mundial del Tango tempo aproximado para visitação - 40 minutos;
-A seguir, caminhar pela Av. Rivadavia até a Calle Florida (ignorando as lojas, nesse momento que serão
5
visitadas, minuciosamente, em outro dia) que a levará até a loja de departamentos Falabella principal
loja da rede, com três andares;

-Após sair da Falabella , se necessário, passar pelo hotel e deixar alguma sacola de compras;
-Seguir, pela Florida evitando entrar nas lojas, para a Galeria Pacífico shopping center bonito e com
lojas de marcas bem interessantes, como Adidas, Brooksfield, Carmen Steffens, Cristian Lacroix,
Desiderata, Grimoldi, Kevinston, Paula Cahen e Rapsodia. Sugestão: procure sair no máximo as 19:15h;
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-Retornar ao hotel , se aprontar adequadamente e chamar um táxi solicite ao concierge do hotel e, se
possível, já agende o de retorno, para seguir para o Señor Tango jantar tem início as 20:30h e o show às
22h a fim de jantar e assistir ao show.
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Informações Adicionais
CATEDRAL METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (San Martin 42, funcionamento: segunda a sexta das 8h
às 19h, sábados e domingos das 9h às 19:30h) - é a principal igreja da cidade e local onde o atual papa
Francisco, rezava missas antes de ir para o Vaticano. Em seu interior está o tumulo do general San
Martin, um dos principais responseveis pela independência, não só da Argentina, com também do Chile e
do Peru. Sua fachada já foi refeita diversas vezes, desde o século XVI, mantendo um estilo neoclássico e,
internamente, existem inúmeras estátuas do século XVIII. Não é apenas um ícone religioso, mas também
histórico. Possui as seguintes visitas guiadas: mausoléu e cripta (seg a sex as 11:30h); mostra de artes
(seg a sex 13:15h); temple e cripta (seg a sex 11h) e visita para crianças (sab 11h). Grátis
Site: www.catedralbuenosaires.org.ar
CABILDO (Bolivar 65, funcionamento: quarta a sexta das 10:30h às 17h; sábados, domingos e feriados das
11:30h às 18h; segundas e terças: fechado) prédio histórico, situado em frente a Plaza de Mauo, de
onde, em 1810, foram declaradas, após a Revolução de Maio, a independência de muitos países latinos.
Em seu prédio que já foi sede de governo e até prisão, hoje funciona o Museo do Cabildo. Grátis
Site: http://www.cabildonacional.gob.ar/
PLAZA DE MAYO (Praça de Maio) principal praça de Buenos Aires e ponto de interesse histórico para o
povo local, cujo nome é uma homenagem à Revolução de Maio, de 1810. Nela encontram-se muitos dos
principais pontos turísticos da cidade e desde os anos 1970, todas as quintas-feiras, à tarde, as Mães da
Praça de Mayo, se encontram emu ma manifestação silenciosa para homenagear seus filhos mortos ou
desaparecidos durante o regime militar.
CASA ROSADA (Balcarce 50, Funcionamento: sábados, domingos e feriados das 10h às 18h, entrada a
cada 10 minutos e duração de 60 minutos) sede do governo da Argentina e casa oficial da presidente
Christina Kirshner. O local que tem suas paredes externas pintadas em tom rosa, já foi palco de diversas
manifestações importantes e locações de filmes conhecidos, como, principalmente, Evita. Grátis
Site: http://www.presidencia.gob.ar/
BANCO DE LA NACIÓN (Bartolomé Mitre 326) é a sede do principal banco público da Argentina e fica
situada num local muito estratégico, bem próximo a sede do governo. Um prédio muito imponente e
clássico, idealizado por um dos arquitetos mais conceituados do país, Alejandro Bustillo, em 1944.
Visitação apenas exterior.
Site: http://www.bna.com.ar/
MUSEO DE LA CIUDAD (MUSEU DA CIDADE) (Defensa 219. Funcionamento: segunda a sexta das 11h às
19h; sábados, domingos e feriados das 10h às 20h ) o local com a história do dia a dia do cidadão
argentino ao longo de décadas. Encontram-se fotos de fatos importantes, desenhos, acessórios e até
brinquedos. Pequeno fisicamente, porém muito grande no que diz respeito a cultura e a vida da
população. Detalhe: fique atento na escada que dá acesso ao segundo piso, que é bastante ingrime.
Ingresso $1 ou segundas e quartas, gratis.
Site: http://museos.buenosaires.gob.ar/ciudad.htm
CAFÉ TORTONI (Avenida de mayo 825. Diariamente das 8h às 1h) um dos principais representantes da
cultura e da culinária portenha, esse café tem como destaques do cardápio os sanduiches de lomo (filet),
pratos com carne para duas pessoas e também os cafés e chás à européia. Restaurante muito clássico e
conhecido mundialmente.
Site: http://www.cafetortoni.com.ar/
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Informações Adicionais
MUSEO MUNDIAL DEL TANGO (MUSEU MUNDIAL DO TANGO) (Rivadavia 830. Funcionamento: segunda a
sexta das 14h às 20h) Este museu coloca o visitante em vários ambientes do mais popular e famoso
estilomde dança portenha. Local onde pode-se conhecer a história domTango, desde a sua criação, em
1850, até os dias de hoje, passando, obrigatóriamente, por Carlos Gardel, o maior ícone de todos.
Músicas, fotos, pinturas e muita história são encontradas nessa casa, além, é claro, de uma lojande
lembrancinhas.
Site: http://www.anacdeltango.org.ar/museo_interior.asp
CALLE FLORIDA (RUA FLORIDA) - tradicional e mais famosa rua comercial da capital argentina. Nela,
encontram-se todos os tipos de lojas, desde as mais conhecidas marcas, passando por inúmeras docerias
Havanna, até lojinhas de lembranças e souvenirs. É presença certa em qualquer tipo de roteiro pela
cidade.
LOJA FALABELLA (Florida 202/343/665. Funcionamento: segunda a sábado das 9h às 21h e domingos e
feriados das 12h às 21h) loja multimarcas muito popular entre os argentinos, onde podemos encontrar
roupas, cosméticos, artigos para o lar e muito mais. Em épocas como o natal, a loja fica toda enfeitada e
com ótimos preços.
Site: http://www.falabella.com.ar
GALERIAS PACÍFICO (Florida esquina com Córdoba. Funcionamento: segunda a sabado das 10h às 21h e
domingos e feriados das 12h às 21h) parecendo uma obra de arte de Michalengelo, esse shopping é
famoso por ser muito bonito e também por estar muito bem localizado, bem no centro da cidade e numa
das extremidades da Calle Florida, a principal rua de comércio de Buenos Aires. Nele encontramos lojas
de marcas internacionais, como Puma, Levis e Adidas, marcas locais muito conhecidas no exterior, como
Kevinston e Kiehls, além de 150 outras lojas locais e muito atrativas.
Site: http://www.galeriaspacifico.com.ar
SEÑOR TANGO (Vieytes 1655, Barracas. Diariamente jantar as 20:30h e show as 22h) Um local que é
declarado interesse parlamentar e interesse cultural, pelo governo argentino, sempre desperta uma
atenção especial. Mas essa atenção pode ser tanto na parte culinária quanto na parte cultural, com o
belíssimo show de tango. Tendo um menu dividido entre vip e executivo, o jantar é um excelente pré-show
para o verdadeiro que chega em seguida sob a condução do aclamado Fernando Soler. Ingresso: somente
show $320,00; show + menu executivo $720,00; show + menu vip $1500,00.
Site: http://www.senortango.com.ar/
CALLE FLORIDA (RUA FLORIDA) - tradicional e mais famosa rua comercial da capital argentina. Nela,
encontram-se todos os tipos de lojas, desde as mais conhecidas marcas, passando por inúmeras docerias
Havanna, até lojinhas de lembranças e souvenirs. É presença certa em qualquer tipo de roteiro pela
cidade.
LOJA FALABELLA (Florida 202/343/665. Funcionamento: segunda a sábado das 9h às 21h e domingos e
feriados das 12h às 21h) loja multimarcas muito popular entre os argentinos, onde podemos encontrar
roupas, cosméticos, artigos para o lar e muito mais. Em épocas como o natal, a loja fica toda enfeitada e
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