
 

  

        

 

 
 

RODOVIÁRIO LEITO – FERIADO INDEPENDÊNCIA DO BRASIL - 03 A 07.09.2021 
 

1º dia, 03.09, sexta - Caxias do Sul/Porto Alegre - Saída às 18h00 de Caxias do Sul e em Porto Alegre às 22h20 do 

Estacionamento Haudi Park, em frente à rodoviária. Noite em trânsito. Trâmites aduaneiros, fronteira Brasil/Argentina. 

2º dia, 04.09, sábado - Buenos Aires – Chegada à tarde. Instalação em hotel. Livre. Várias opções de caminhadas como 

pela Florida, rua de pedestre e de comércio bastante variado e o Shopping Galerias Pacífico ou Puerto Madero. 

3º dia, 05.09, domingo – Buenos Aires – City Tour pela capital argentina. A cidade de Buenos Aires é reconhecida 

mundialmente pelos contrastes culturais e uma variada arquitetura de prédios históricos, monumentos, museus, 

teatros e espaços livres. Nela convivem diferentes bairros com diferentes matizes que forjam o espírito cosmopolita. 

Durante o city tour poderemos observar a Casa Rosada, a Avenida 9 de Julho e o Obelisco, o “Caminito” (La Boca) e o 

Teatro Colón. O City tour termina no Bairro de San Telmo para conhecer a feira ou no hotel, conforme a vontade de 

cada um. Opcional: show de tango. 

4º dia, 06.09, segunda -  Buenos Aires – Passeio pela Zona Norte bairros de Olivos, La Lucila, Martinez e San Isidro com 

a magnífica catedral Neo-gótica e o Monumento Histórico-Nacional e navegação em barco pelo Delta inferior do Rio da 

Prata. Tempo livre. 

 5º dia- 07.09, terça -   Buenos Aires/Rio Grande do Sul – Após o café da manhã, saída para o Brasil e chegada pela 

madrugada segunda-feira. 
 

Preço e condições de pagamento (por pessoa, promocional até 15.07.21, em REAIS) 
 

Condições Apto Triplo Apto Duplo 
 

Apto Single 

À Vista 1.530,00 1.629,00 2.169,00 

1 + 5 Vezes 269,00 286,00 381,00 

1 + 2 Vezes 510,00 543,00 723,00 

Data da tabela: 25.03.21 - sujeita à alteração sem prévio aviso. 
 

Nosso pacote inclui: 1) Ônibus DD leito Mariotur: http://www.mariotur.com.br; 2) 3 pernoites no Imperial Park 

Hotel (****): https://www.imperialparkhotel.com;  3) City tour com guia local; 4) Tour Zona Norte com passeio de 

barco por passeio em parte do Delta do Prata. 

 
Nosso pacote não inclui: 1) Seguro viagem; 2) quaisquer outras despesas não citadas no roteiro. 
 
Observação: próximo à viagem serão listados os diferentes shows de tango com valores assim como outros 
opcionais. 
 
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. 

http://www.mariotur.com.br/
https://www.imperialparkhotel.com/

