
 

 

 

 

 

 

 

 

Na Província de Santa Fé visitaremos duas surpreendentes cidades, cheias de vida e berço de feitos 

históricos, de muitas tradições e paisagens únicas. A capital de mesmo nome e Rosário, a terceira maior da 

Argentina. São banhadas,respectivamente, pelo Rio Santa Fé e Rio Paraná e os seus bares e restaurantes 

oferecem experiências gastronômicas inesquecíveis. Na cidade de Santa Fé são importantes atrativos a 

Ponte Suspensa, o Convento São Francisco a Basílica de Guadalupe, o Teatro Municipal e o Aquário do Rio 

Paraná. Em Rosário os destaques são os parques e uma arquitetura neo-clássica bem conservada, Parque 

Nacional com Monumento à Bandeira, Parque da Independência, Ponte Rosário-Victória, Cassino City 

Center. Na terra de importantes futebolistas como Lionel Messi, Ángel Di María, Maximiliano Rodríguez. 

Ainda teremos a oportunidade de passear de barco pelo Rio Paraná e Balneário La Playa Florida. 

1º dia, 08.10, sexta – Caxias do Sul/Farroupilha/Porto Alegre - Saída de Caxias do Sul às 17h00 em local a ser 

determinado próximo da viagem. Em Porto Alegre, do Haudi Park às 19h15.Trânsito. Trâmites aduaneiros 

Brasil/Argentina.  

2º dia, 09.10, sábado – Rosário – Chegada à tarde. Instalação em hotel a partir de 14h. Livre. 

3º dia, 10.10, domingo - Rosário – Após o café da City Tour panorâmico para conhecer a orla do Rio Paraná, a 

arquitetura neoclássica, os principais parques e monumentos desta cidade moderna, a terceira em população do 

país. Mais próximo da viagem informaremos sobre a programação cultural como teatro, show de tango e eventos 

culturais. 

4º dia, 11.10, segunda – Rosário/Santa Fé–Manhã destinada a opcionais. Sugerimos um passeio em catamarã ou 

veleiro pelas águas do Rio Paraná. Desocupação dos aptos até 12 horas. Após o almoço, saída para Santa Fé 

Chegada no final da tarde. Livre. Sugerimos desfrutar dos bares e restaurantes do centro histórico ou da 

“costanera” do Rio Santa Fé. 

5º dia, 12.10, terça – Santa Fé/Uruguaiana/Porto Alegre/Caxias do Sul –Após o café da manhã embarque da 

bagagem, city tour pelo Centro Histórico da capital da Província, com destaque para as Catedrais Antiga e Nova a 

Ponte Suspensa, a Basílica de Guadalupe e o Convento de São Francisco. À tarde e no momento a ser coordenado 

pelo guia viagem de retorno ao Rio Grande do Sul. Trânsito. Trâmites aduaneiros. 

6º dia, 13.10 – Porto Alegre/Caxias do Sul – Chegada pela madrugada ou primeiras horas da manhã. 

Estão inclusos no pacote: Transporte em ônibus DD Leito, 2 diárias de hotel com café da manhã, city tour com 
guia espanhol em Rosário e Santa Fé, guia brasileiro. 
 

Hotéis previstos: 

1) Amerian Rosário:www.amerian.com ou Howard Johnson (ou similar); 

2) Hotel Amerian: https://www.amerian.com/hotel/Amerian-Rafaela-Hotel; (ou similar). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Di_Mar%C3%ADa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maximiliano_Rodr%C3%ADguez
http://www.amerian.com/
https://www.amerian.com/hotel/Amerian-Rafaela-Hotel


 

Preço e condições de pagamento (valores em Reais e por pessoa): 
Condições Apto Triplo Apto Duplo Apto SGL 

À Vista 1.473,00 1.557,00 2.217,00 

3 X no cheque pré 491,00 519,00 739,00 

1 + 7 X 196,00 207,00 295,00 

1 + 3 X 380,00 402,00 572,00 

Tabela elaborada em 07.01.21 e sujeita a alteração sem prévio aviso 

 

 
 

QUADRO DE DISTÂNCIAS 
ENTRE LUGARES KILOMETROS 

Caxias do Sul/P. Alegre 130 

P. Alegre/Uruguaiana 631 

Uruguaiana/Rosário 609 

Rosário/Santa Fé 173 

Santa Fé/Uruguaiana 456 

Uruguaiana/P. Alegre 631 

P. Alegre/Caxias do Sul 130 

DOCUMENTAÇÃO: É indispensável que o passageiro (adulto ou menor) leve carteira de identidade civil (emitida 

até 10 anos) ou passaporte (mínimo de 03 meses de validade). O documento deverá estar em bom estado de 

conservação. Menores de 18 anos viajando só ou acompanhados apenas de um dos pais deverão portar 

autorização do Juizado de Menores. 

Consulte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À vista em cheque na data da inscrição ou depósito bancário; cheques pré-datados e com data a escolher dentro 
de cada mês; entrada, dinheiro ou depósito bancário + 3 x nos cartões ou cheques; entrada, dinheiro ou cheque + 
7 vezes, cartões ou cheque; para outras formas de pagamento, consultar-nos. 


