Buenos Aires (Argentina)
09 a 14 de Outubro de 2018
Programação:
1º DIA (10/10 – Quarta-feira): Às 00h. apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto
Freyre para embarque às _____ no voo __________ com destino à Buenos Aires. Previsão de chegada às _______ na
capital portenha. Recepção, tramites de imigração e traslado aeroporto / Gran Hotel Buenos Aires – End: Marcelo T.
de Avelar,767 – Tel: (+54 11 4312 3003) para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Programação
noturna: Sugerimos ao grupo ida aos Bares e Restaurantes do Palermo (Opcional)
2º DIA (11/10 – Quinta-feira): Às 10h. saída para city tour onde visitaremos o bairro da Recoleta, Caminitto, La Boca,
Obelisco, Casa Rosada, Catedral, Praça dos Três Poderes, entre outros. Programação noturna: Sugerimos ao grupo
Show de Tango – Senhor Tango (Incluso no pacote).
3º DIA (12/10 – Sexta-feira): Às 09h. saída para passeio de barco pelo Rio Tigre (Opcional não incluso no pacote).
Programação noturna: sugerimos ao grupo visita aos cinemas e cassinos na Avenida Corriente. Pernoite.
4º DIA (13/10 - Sábado): Dia livre para atividades independentes. Sugerimos ao grupo compras no comercio local ou
passeio ao Zoológico de Lujan (Opcional não incluso no pacote). Programação noturna a combinar
5º DIA (14/10 - Domingo): Manhã livre para atividades independentes. Às 12h. acerto de extras do hotel e saída para o
Aeroporto Internacional de Buenos Aires – Ezeiza – para embarque às 17h.30min. no voo _______ com destino á Recife
(PE). Previsão de chegada para as ________ do dia 15/10. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:







Traslado aeroporto / hotel / aeroporto;
04 diárias Gran Hotel Buenos Aires – End: Marcelo T. de
Avelar, 767 – Tel: (+54 11 4312 3003) ou Similar.
City tour de 3hs em Buenos Aires;
Show de Tango com Jantar;
Guia Acompanhante;
Seguro Viagem

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:


Extra de qualquer natureza que não esteja
mencionado neste roteiro.

PREÇO POR PESSOA (Terrestre + Aéreo – Sujeito a alteração de valores e horários sem aviso prévio):
 Em apto duplo: R$ 4.200,00 dividido em 10 x R$ 420,00;
 Em apto triplo: R$ 3.900,00 dividido em 10 x R$ 390,00;
 *A excursão poderá ser paga nos cartões Visa e Mastercard.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:
- PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento em 6 meses após o retorno da viagem) ou IDENTIDADE VÁLIDA COM MENOS DE 10 ANOS
1) Cédula de Identidade Original emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), em “muito bom” estado, com menos de 10 anos
de emissão. Não pode estar rasurada, desbotada, ou com plástico aberto. Não vale CREA, OAB, EXÉRCITO e demais identidades profissionais.
- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial, com foto 3×4 do menor, emitida pelo Juizado de Menores
da Polícia Civil e reconhecida a assinatura em cartório. (2 vias). Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum
responsável viajando com o mesmo. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não
cabendo qualquer reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do passageiro.
A operadora poderá promover ajustes, melhorias, inversões de roteiro, cortes, substituição de meios de transporte e alterações que forem
necessários para a realização e/ou continuação da viagem e/ou segurança do grupo. Eventuais acontecimentos ou cancelamentos (inclusive de
vôos), que gerem atrasos ou mudanças necessárias, e que não prejudiquem consideravelmente a viagem, não darão direito a descontos
proporcionais ou indenizações, uma vez que o roteiro foi projetado e elaborado antecipadamente dentro de situações normais de clima, tráfego,
política e mecânica. Os horários são orientativos e sujeitos a alterações.

