Saída: quinta-feira
Duração: 03 noites
Buenos Aires
01º DIA | RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO - BUENOS
AIRES
Apresentação no aeroporto e embarque com
destino a Buenos Aires. Chegada, recepção e
traslado ao hotel.
02º DIA | BUENOS AIRES
Café da manhã no hotel e saída para city tour em
Buenos Aires. Iniciaremos nosso passeio pelo Teatro
Colón e Plaza de Mayo: Epicentro histórico, político
da capital argentina. Destaque para a Catedral
Metropolitana, Palácio do Governo e a Prefeitura.
Logo após chegaremos a San Telmo, um bairro
boêmio onde encontram-se muitos antiquários e os
famosos cafés tradicionais argentinos. Em seguida
chegaremos a La Boca onde fica o famoso Caminito,
uma rua tradicional com suas casas coloridas onde
foi composto o famoso tango Caminito.
Conheceremos os bairros de Puerto Madero, Retiro,
a Plaza San Martin, Avenida Libertador e Palermo,
bairro residencial com parques e elegantes edifícios.
Antes de retornar ao hotel visitaremos a Recoleta,
um dos bairros mais exclusivos, onde entre outras
atrações, encontramos o famoso cemitério, cafés e
restaurantes. Hospedagem.

03º DIA | BUENOS AIRES
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
pessoais. Hospedagem.
04º DIA | BUENOS AIRES - BRASIL
Café da manhã no hotel e, em horário apropriado,
traslado ao aeroporto para embarque de retorno ao
Brasil.
O PROGRAMA INCLUI:
 Passagem aérea internacional.
 03 noites de hospedagem com café da manhã.
 Passeio mencionado no roteiro.
 Todos os traslados.
VALORES POR PESSOA, A PARTIR DE:
Em acomodação dupla

US$ 599

Em acomodação individual

US$ 839

Taxas
Taxas de embarque

US$ 82

Imposto de renda retido na fonte

6,38 %

Importante
 Preços por pessoa, em acomodação dupla, com
saídas do Rio de Janeiro ou São Paulo, e deverão
ser convertidos em Reais ao câmbio do dia do
fechamento do pacote.
 Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.

 Preços, datas e condições de pagamento sujeitos
a reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam
para o período de feiras, eventos, feriados e
datas especiais.
FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 06 vezes sem juros, sendo uma
entrada mínima de U$ 199 à vista + taxas e o saldo
em até 05 parcelas nos cartões Visa, Mastercard,
Diners Club e Elo (ou em cheques, com quitação até
1 mês antes do embarque).
Entrada de US$ 199 + taxas
e saldo em 05 parcelas de US$ 80.00
(com base em acomodação dupla).
NECESSÁRIO:
 Carteira de Identidade (RG), novo modelo e em
bom estado com data de emissão inferior a 10
anos ou passaporte com validade mínima de 6
meses.
 Não serão aceitos como documento de
identidade carteiras de ordem como: OAB, CREA,
CRM entre outros e Identidades MILITARES.
 Contrato Transmundi preenchido e assinado.
OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para conversão das notas
antigas de Dólares Americanos fora dos Estados
Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Buenos Aires - Executive Chateau

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

