
 

 

 

 

 

 

Córdoba, capital da província argentina de mesmo nome, é conhecida por sua arquitetura colonial espanhola. Abriga a 

Manzana Jesuítica (bairro jesuíta), um complexo do século 17 com claustros ativos, igrejas e o campus original da 

Universidad Nacional, uma das mais antigas da América do Sul. O ponto focal da cidade é a Plaza San Martín, com a 

Catedral em estilo neobarroco. Extensão à Serra com vinhedos e Estâncias Jesuíticas e alguns outros atrativos. Na Província 

de Santa Fé visitaremos duas surpreendentes cidades, cheias de vida e berço de feitos históricos, de muitas tradições e 

paisagens únicas. Rosário a terceira maior cidade da Argentina. As duas cidades são banhadas,respectivamente, pelo Rio 

Santa Fé e pelo 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 e a Basílica de Guadalupe, o Teatro 

Municipal e o Aquário do Rio Paraná. Em Rosário os destaques são os parques e uma arquitetura neoclássica bem 

conservada. Realçamos o Parque Nacional com Monumento à Bandeira, o Parque da Independência, a Ponte Rosário-

Victória, o Cassino City Center. Também lugar de importantes futebolistas como Lionel Messi, Ángel Di María, Maximiliano 

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

1º dia, 02.09, sexta-feira – CAXIAS DO SUL/PORTO ALEGRE/SANTA CRUZ DO SUL/URUGUAIANA–Saída em frente ao 

Posto - da Rua 20 de Setembro com esquina Mário Pezzi, posto da Rede Sim às 10h45. E em Porto Alegre às 12h15 no 

Haudi Park, em frente à rodoviária. Em Santa Cruz às 15h30. Pernoite em Uruguaiana 

2º dia, 03.09,sábado – URUGUAIANA/ROSÁRIO –Café da manhã. Embarque da bagagem. Trâmites aduaneiros.Chegada à 

tarde em Rosário. Tempo livre. Sugerimos um passeio pelo calçadão às margens do Rio Paraná. 

3º dia, 04.09, domingo -ROSÁRIO –Após o café manhã, 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, show de tango e eventos culturais e passeio em barco ou veleiro 

pelo Rio Paraná. 

4º dia, 05.09, segunda – ROSÁRIO/CÓRDOBA – Café da manhã. Embarque da bagagem. Viagem de aproximadamente 

04h30 a Córdoba em via duplicada. Tarde: City Tour pelo Centro Histórico. O Quarteirão Jesuíta e Estâncias de Córdoba é 

um conjunto de sítios construídos por missionários jesuítas em Córdoba, na Argentina. O conjunto foi nomeado Patrimônio 

Mundial da UNESCO em 2000. 

5º dia, 06.09, terça – CÓRDOBA – Tour Serras de Córdoba. Visitaremos a região de colonização predominantemente 

italiana no topo da serra, incluindo o almoço típico italiano e visita a uma vinícola. 

6º dia, 07.09, quarta –CÓRDOBA – Café da manhã e tour às Estâncias Jesuíticas.No período entre 1599, ano da chegada 

dos jesuítas a Córdoba, e 1767, quando a ordem foi expulsa pelo rei Carlos III, a Companhia de Jesus estabeleceu um 

sistema sociocultural único na América hispânica, que marcou o desenvolvimento de nossa província.O “Camino de las 

Estancias Jesuíticas” constitui um roteiro turístico-cultural que permite descobrir e conhecer os valores patrimoniais e a 

importância mundial desses lugares históricos, associados a paisagens, tradições e costumes que marcam a identidade de 

Córdoba.Desta forma, a proposta turística que inclui esta atração é composta por: o Bloco Jesuíta na cidade de Córdoba e 

as Estâncias de Caroya, Jesus Maria, Santa Catalina, Alta Gracia e La Candelaria. Visitaremos duas das estâncias que 

apresentarem acesso facilitado ao nosso ônibus. O tour inclui o almoço. 

7º dia, 08.09, quinta – CÓRDOBA/SANTA FÉ – Café da manhã. Embarque da bagagem e saída para Santa Fé. Tarde: City 

Tour. A cidade tem muitas atrações históricas, culturais e turísticas. O Caminho da Constituição é um passeio em lugares 

onde ele poderia tornar possível a assinatura da Constituição Argentina. A Ponte Suspensa  é um símbolo importante que 

está no acesso leste na lagoa Setúbal. 

8º dia, 09.09, sexta –SANTA FÉ/COLÓN– Após o café da manhã embarque da bagagem e saída para Colón. Às margens do 

rio Uruguai, com delicadas ondulações de terreno, ruas totalmente arborizadas e suaves brisas mornas, ergue-se a "Cidade 

de Colón", conhecida como "Ciudad Paraíso". Um local privilegiado pela sua paz.Para os amantes do sol, a cidade de Colón 
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oferece praias de areia branca para dar um pequeno passeio. Tempo para conhecer esta pequena cidade do Pampa 

cercada por um parque de palmeiras. Em havendo tempo há opção de um banho terapêutico revitalizante no complexo 

termal da cidade. 

9º dia, 10.09, sábado–COLÓN/SANTANA DO LIVRAMENTO– Após o café da manhã, saída para o Brasil. Trâmites 

aduaneiros. Chegada à tarde. Instalação em hotel e tempo para compras na Zona Franca de Rivera. 

10º dia, 11.09, domingo – SANTANA DO LIVRAMENTO/PORTO ALEGRE/CAXIAS DO SUL – Após o café da manhã, 

embarque da bagagem e início do trecho final de retorno. Chegada à tarde nas cidades de origem. 

Serviços inclusos:  

1) Transporte em leito tipo DD;  

2)9 diárias de hotel com Café da manhã; 

3) Tours conforme descritos no roteiro com guias locais;  

4) 2 almoços;  

5) Coordenador de grupo. 

Hotéis previstos ou similares: 1) Uruguaiana: River Hotel: http://www.riverhotel.com.br;  2) Rosário: Amerian: 

https://www.amerian.com/hotel/amerian-puerto-rosario; 3)  Santa Fé: http://www.hotelpuertoamarras.com.ar; 4) 

Córdoba:  https://www.amerian.com/hotel/amerian-cordoba-park-hotel; Colón: http://www.hotelpalmar.com.ar; 5: 

Santana do Livramento: Hotel Verde Plaza: https://www.verdeplaza.com.br. 

Preço e condições de pagamento (valores em Reais e por pessoa – promocional até 15.06.22.): 

Condições Duplo ou Apto Triplo Apto SGL 

À Vista 3.831,00 5.631,00 

3 X no cheque pré 1.277,00 1.877,00 

1 + 7 X 509,00 748,00 

1 + 4 X 796,00 1.168,00 

Tabela elaborada em 13.04.22 e sujeita a alteração sem prévio aviso 
 

 
QUADRO DE DISTÂNCIAS 

Entre lugares Km Entre lugares Km 

Caxias do Sul/P. Alegre 131 Córdoba/Santa Fé 371 

P. Alegre/Uruguaiana 662 Santa Fé/Colón 292 

Uruguaiana/Rosário  580 Colón/Santana do Livramento 359 

Rosário/Córdoba 401 S. do Livramento/Porto Alegre 492 

Córdoba/Serra/Córdoba 190 Porto Alegre/Caxias do Sul 131 

 

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. 

 

 

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 + 4X nos cartões ou cheques; entrada, dinheiro ou cheque + 7 vezes, 
cartões ou cheque; para outras formas de pagamento, consultar-nos. 
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