
BUENOS AIRES 

FERIADO DE TIRADENTES

SAÍDA 17/ABRIL/2020

Locais e horários de saídas:
PELOTAS: RODOVIÁRIA 2º PISO as 19:00h –DIA 17/04
RIO GRANDE: Posto Buffon do BIG  as 17h- DIA 17/04
SÃO LOURENÇO : Agência REDETUR  as  17:30h – DIA 17/04

Roteiro:
1º Dia(17/04 Sexta-feira) – Pelotas  x Buenos Aires  – Apresentação nos 
locais 15 min. antes, embarque em ônibus especial via 
Uruguay(Paysandú/Colón).
2º Dia(18/04 sábado) – Buenos Aires –  Chegada prevista para o meio dia 
direto ao hotel.
 Tarde Livre. As 19h  tour no Cassino Flutuante e Puerto Madero. 
A noite sugerimos uma caminhada pela Av. Corrientes.
3º Dia(19/04 domingo)  - Buenos Aires –Às 9 h  city tour panorâmico pela 
capital argentina.Tarde livre, sugerimos passeio  opcional  ao PARQUE 
TEMÁTICO TIERRA SANTA(consulte valor com guia).À noite show de 
tango(opcional).
4º Dia(20/04 segunda-feira) – Buenos Aires –Dia livre. Sugerimos uma visita 
ao Zôo de Lujan ou Temaikén (consultar valores com guia), ou Recoleta e 
Bosques de Palermo.
Noite Livre, sugerimos  assistir a um Teatro de Revista .
5º Dia(21/04 terça-feira) – Buenos Aires x Pelotas – Desocupação do hotel as
9:30h, visitação  ao UNICENTER, as 13h início da viagem de retorno . 
Chegada prevista para 5h do  dia seguinte  e   ...     Até nosso próximo 
encontro!

Valor POR PESSOA  pessoa em apto Duplo/Casal:
R$ 990,00  À VISTA ou PARCELADO R$ 180,00 em 6 vezes . 
(cheque/cartão Visa ou Master).                      
 Quarto Individual:  R$ 1.400,00 à vista ou 6x R$250,00 .
Opcional: JANTAR SHOW SEÑOR TANGO consulte valor.
*poltronas SUPER LEITO acréscimo de R$100,00.(parte térrea
Incluindo:
 - Transporte em ônibus Leito especial com serviço de bordo.
 - Três pernoites com café da manhã  Hotel República ou similar.
 - Passeios conforme o roteiro.
 - City tour panorâmico com guia local.
 - Taxas de aduana ,migração e pedágios.
 - Guia Mtur.
OBS: Quartos de casal sujeito a disponibilidade do Hotel.Hotel República não possui quartos triplos.



Cancelamentos consulte cláusulas contratuais. Crianças de 0 a 04 anos , acompanhadas de 02 
adultos ,não pagam , de 5 a 09 anos tem desconto de 10% e a partir de 10 anos pagam 
integralmente.Solicite seu seguro de viagem opcional.
Para Viagens internacionais é necessário RG em bom estado de conservação ou passaporte válido, 
inclusive para menores de idade. Menores desacompanhados dos pais ou de um deles,  é necessário 
autorização registrada em cartório ou  do juizado.


