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20 dicas especiais para quem vem a Buenos 
Aires de cruzeiro 

 
 

Quando a chega a temporada de cruzeiros, nossa caixa de emails começa a lotar com o 
desespero dos brasileiros que chegarão de barco e ficam no máximo 2 dias na capital 
porteña “Quero ver tudo”, “quero compras”, “dá tempo de ir ao Zoo de Luján?”, “Vale a 
pena ir no Tango?”. Vamos listar 20 dicas especiais para você saber o que não pode 
faltar no seu roteiro express por Buenos Aires. 

 

Não é necessário passaporte para visitar Buenos Aires, basta apresentar o RG em 

bom estado de conservação. Documentos como carteiras profissionais e Carteira de 

habilitação não são aceitas para fins de imigração. Fique ligado!  

 

Na temporada de cruzeiros é verão em Buenos Aires. Calor, às vezes, muuuuuito 

calor, a temperatura pode variar entre 22° e 33°, com picos de 40°. Programa-se.  

 

Buenos Aires não tem horário de verão, mas normalmente a chegada e saída enviada 

pelo cruzeiro já é previsto esse detalhe. Certifique-se bem antes de fechar sua 

programação. 

 

Antes de reservar qualquer passeio com o cruzeiro, busque na internet agências que 

oferecem o mesmo serviço, é bem provável que ele custe muito mais barato 

adquirindo por fora.  

 

Antes de fechar qualquer passeio ou show de tango certifique-se se a empresa é 

confiável e se tem boa reputação no mercado.  

 

Evite taxistas que ficam na área externa do porto. 

 

Na manhã do primeiro dia é bom não agendar nada muito cedo, já que na maioria das 

vezes os barcos começam a chegar a partir das 9h (se não há atrasos) e os 

passageiros só são liberados somente depois das 10h. 
 

Material produzido pela Aguiar Buenos Aires, empresa de turismo criada por Brasileiros que atuam nessa área há anos em Buenos Aires. 



Tome um café da manhã reforçado no barco. Assim pode aproveitar o fim da manhã e 

início da tarde e almoçar somente por volta das 14h.  

 

Se a programação é ser liberado às 10h e quer conhecer o máximo de atrações em 

pouco tempo, veja opções de city tour privativos que levam você nos principais 

bairros e pontos turísticos no máximo em 4 horas com guia, conforto e segurança. 

Existem opções com ou sem almoço. 

 

Normalmente os passeios privativos inclui paradas na Plaza de Mayo (Casa Rosada e 

Catedral), Flor Metálica, Puerto Madero, Caminito e Estádio do Boca Juniors. Esse 

mesmo passeio passa por Retiro, Recoleta, Palermo, Centro e San Telmo. Vale muito 

a pena para quem tem pouco tempo! 

 

 
 

Se quer aproveitar o dia para compras, procure pacotes que inclua City Tour + 

Almoço + Compras. Normalmente esse serviço completa leva por volta de 8h e já 

inclui transporte, almoço e guia. Além de visitar os principais pontos turísticos, o 

passeio inclui visita em lojas multimarcas outlets e fábrica de couro. Consulte opções 

com guias brasileiros.  

 

Se pretende reservar um pacote completo, não se preocupe em ter pesos argentinos.  

No circuito turístico tanto o real quanto o dólar são bem aceitos.  
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Show de Tango: Tem que estar na agenda. É lindo, jantar maravilhoso, bailarinos e 

cantores de arrepiar. Para cruzeiros, sobra apenas a noite do primeiro dia. Procure 

pesquisar a casa que mais combina com seu estilo e que tenha boa reputação.  

 

 

 

 
 

2ª Dia: Tem mais um dia na cidade? Aos que planejam um city tour com compras no 

primeiro dia, terá o segundo dia para voltar nos lugares que mais gostou, fazer mais 

compras ou explorar outro lugar da cidade. 
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O Zoológico de luján é um dos passeios mais procurados entre os turistas que visitam 

a cidade. No zoológico o visitante pode entrar na jaula dos animais e se tem coragem 

até dar leite aos felinos. Tem coragem? Eu anotaria na agenda!  

 

 

 

Os passeios regulares de agências e do próprio zoológico não passam no Porto, é 

preciso deslocar até um Hotel próximo e o retorno é às 17h o que em alguns casos 

não combina com o horário que o turista tem disponível. Fique ligado! 

 

Procure por serviços privativos que realiza o mesmo passeio por 6 horas, 

normalmente saindo do Porto às 8h e retornando às 14h, possibilitando almoço em 

outro local da cidade ou retornando mais cedo para o barco. É uma boa opção! 

 

Se ficará na cidade apenas um dia, veja qual opção mais combina com seu perfil e 

comece a planejar desde já sua viagem.  

 

Se prefere fazer passeios por conta própria, sempre tome cuidado com seus 

pertences, pois os furtos em locais turísticos com bastante concentração de gente são 

freqüentes . Leve para a rua apenas o necessário. Procure carregar bolsas e mochilas 

próximas ao corpo e não coloque carteiras e celulares em bolsos.  

 

No terminal há um guichê da Aduana para procedimentos de reembolso de impostos 

de algumas lojas credenciadas.  Certifique-se o horário de funcionamento da Aduana.  
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DESCONTOS DE ATÉ 40% COM O CÓDIGO 
“CRUZEIRO2015AGUIAR” 

 

Quem é Aguiar Buenos Aires? Equipe de Brasileiros que trabalham com turismo há anos em 
Buenos Aires. Funciona como um Agente de Viagem virtual e tem como principal objetivo facilitar 
a sua viagem e proporcionar os melhores momentos na cidade. Conta com profissionais 
qualificados que estarão a sua disposição na hora de sua chegada e até o dia de seu retorno. 
Além disso, oferece as melhores opções de mercado e a garantia de ser bem atendido e com bom 
preço.   

PACOTES EXCLUSIVO PARA CRUZEIROS: 

20% OFF - CITY TOUR PRIVATIVO COM GUIA BRASILEIRO:  

Neste passeio você conhecerá os principais pontos turísticos de Buenos Aires com carro exclusivo 
e Guia Brasileiro. LOCAIS VISITADOS: Plaza San Martin. Torre dos Ingleses. Faculdad de 
Derecho. Flor Metálica. Embaixadas. Palermo. Plaza Francia. Recoleta. Av. 9 de Julio. Obelisco. 
Teatro Colón. Plaza de Mayo. Casa Rosada. Catedral. Cabildo. Prefeitura. San Telmo. La Boca. El 
Caminito. Estádio do Boca Juniors. Puerto Madero. PARADAS PARA FOTOGRAFIA: Flor Metálica 
em Recoleta, Plaza de Mayo, Casa Rosada, Catedral Metropolitana, Puerto Madero, Caminito e 
Estádio do Boca Juniors. Finaliza em Puerto Madero.  
 
VAN EXCLUSIVA MÍNIMO 10 PESSOAS: USD 19 POR PESSOA  
CARRO EXCLUSIVO MÍNIMO 6 PESSOAS: USD 29 POR PESSOA 
CARRO EXCLUSIVO MÍNIMO TRES PESSOAS: USD 45 POR PESSOA  
CARRO EXCLUSIVO MÍNIMO DUAS PESSOAS: USD 75 POR PESSOA 

“O trabalho desenvolvido pelos profissionais da Aguiar é de excelente qualidade e 

profissionalismo. Do momento que você chega ao solo, até o horário de voltar ao 
navio o cliente recebe um atendimento com excelência. O carisma, o conhecimento e 

a forma como os guias nos conduzem fez toda a diferença para aproveitarmos o 
tempo que tínhamos na cidade. Mesmo com apenas um dia, foi possível conhecer os 

principais pontos turísticos, desfrutar da culinária argentina, além claro, de assistir e 
se deslumbrar do famoso tango. O acompanhamento deles foi fundamental para 

garantir um passeio rico em experiência cultural”  

Glenda Sales- Coordenadora de Eventos - Fina Ideia Comunicação 

30% OFF - CITY TOUR PRIVATIVO COM GUIA BRASILEIRO:  + ALMOÇO + COMPRAS:  

Saída às 10h. Neste passeio você conhecerá os principais pontos turísticos de Buenos Aires com 
carro exclusivo e Guia Brasileiro. LOCAIS VISITADOS: Plaza San Martin. Torre dos Ingleses. 
Faculdade de Direito. Flor Metálica. Embaixadas. Palermo. Plaza Francia. Recoleta. Av. 9 de Julio. 
Obelisco. Teatro Colón. Plaza de Mayo. Casa Rosada. Catedral. Cabildo. Prefeitura. San Telmo. La 
Boca. El Caminito. Estádio do Boca Juniors. Puerto Madero. PARADAS PARA FOTOGRAFIA: Flor 
Metálica em Recoleta, Faculdade de Direito, Plaza de Mayo, Casa Rosada, Catedral Metropolitana, 
Puerto Madero, Caminito e Estádio do Boca Juniors. Almoço às 13h30 realizado em Puerto Madero 
(Restaurante Gourmet Porteño/ Buffe Livre). Tarde (15h): Saída para compras. Finalização 18h/ 
18h30 no Puerto. Aos que não desejam tour de Compras podem finalizar o passeio após o almoço.  
 



VAN EXCLUSIVA MÍNIMO 10 PESSOAS: USD 35 POR PESSOA  
CARRO EXCLUSIVO MÍNIMO 6 PESSOAS: USD 45 POR PESSOA 
CARRO EXCLUSIVO MÍNIMO TRES PESSOAS: USD 62 POR PESSOA  
CARRO EXCLUSIVO MÍNIMO DUAS PESSOAS: USD 92 POR PESSOA 
 

 
 

* Almoço inclui Buffet livre (saladas, frios, carnes, peixes, massas, pizzas e sushi).  
Inclui sobremesa. Não inclui bebidas e nem gorjetas.  
 

30% OFF - ZOO DE LUJÁN COM GUIA BRASILEIRO: Imagine ter contato direto com 

animais selvagens. E agora imagine podendo tirar fotos e até dar comida a eles. Esse lugar existe 

e nós levamos você até ele. A visita ao Zoo de Luján é um passeio para passar o dia todo e o 

visitante tem a satisfação de conhecer um lugar onde a ecologia deixa de ser um discurso e 

converte-se em uma experiência que nos enriquece. SERVIÇO REALIZADO DE 8H ÀS 

14H/REALIZADO SOMENTE NO 2º DIA.  

 
VAN EXCLUSIVA MÍNIMO 10 PESSOAS: USD 60 POR PESSOA  
CARRO EXCLUSIVO MÍNIMO 6 PESSOAS: USD 65 POR PESSOA 
CARRO EXCLUSIVO PARA 4 PESSOAS: USD 70 POR PESSOA  
CARRO EXCLUSIVO PARA 3 PESSOAS: USD 75 POR PESSOA  
CARRO EXCLUSIVO DUAS PESSOAS: USD 95 POR PESSOA 
 
O passeio inclui: Translado Ida e Volta, Guia Brasileiro e Ingresso. 6 horas de serviço.  
Para clientes que passarão apenas um dia na cidade consultar pela saída 

 

SHOWS DE TANGO: 

40% DESCONTO: TANGO PORTENO DE 127 USD POR 75 USD. Inclui transfer ida e volta, Jantar com 
entrada, prato principal e sobremesa. Bebidas FREE! Menores de 3 a 12 anos 37 USD.  

35% DESCONTO: PIAZZOLA DE 130 USD POR 84 USD. Inclui transfer ida e volta, Jantar com entrada, 
prato principal e sobremesa. Bebidas FREE! Menores de 3 a 12 anos 37 USD.  

30% DESCONTO: SR TANGO DE 150 USD POR 98 USD. Inclui transfer ida e volta, Jantar com entrada, 
prato principal e sobremesa. Menores de 3 a 7 anos 49USD.  

Ao reservar qualquer outro serviço da empresa BONUS de 10 USD no 

Tango Porteño por pessoa, custando apenas 65 USD. IMPERDÍVEL! 



CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 

Mesmo aqueles que não viajam em grupos podem deixar seu contato para somar a 
algum grupo já reservado e ter descontos.  

Preços por pessoa. Valores Dólares Americanos (USD).  

Para reserva de passeios é necessário taxa única de adiantamento de R$ 46,00 reais, 
realizado através de depósito ou transferência a uma conta do Banco do Brasil. Esse 
valor será descontado no pagamento e equivale a 16 USD. Esse valor é por pessoa 
independente da quantidade de serviços reservados. É uma garantia para enviarmos 
veículo e guia ao local.  
 
Restante do pagamento realizado durante o passeio diretamente ao GUIA.  
 
Descontos do Tango somente para pagamento em sua totalidade via depósito ou 
transferência bancária a uma conta do Banco do Brasil, exceto a clientes que reservarem 
city tour que podem realizar o pagamento diretamente ao guia.   
 
Os valores são ofertados em dólar, mas podem ser pagos em reais ao câmbio do dia 
fornecido pela Aguiar. 1 USD = 2,85 (CÂMBIO DE 01/01/14. PODE SOFRER ALTERAÇÕES) 
 
Reservas: Para serviços é necessário nome completo de um dos passageiros, quantidade 
de pessoas, serviço desejado, data do serviço, navio e contato celular. Em caso de 
menores, avisar na reserva.  
 
Não realize depósito ou transferência sem consultar disponibilidade e receber email de 
confirmação com dados bancários.  
 
Entre em nossa fanpage www.facebook.com/aguiarbuenosaires.com e veja todos os 
comentários de clientes e sinta confiança em reservar com a empresa.  
 
Na nossa fanpage www.facebook.com/dicasbuenosaires você terá ainda mais dicas para 
aproveitar o máximo de Buenos Aires. Somos mais de 11 mil fãs. Curta a página você 
também. 
 
Estamos à disposição para outras consultas.  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/aguiarbuenosaires.com
http://www.facebook.com/dicasbuenosaires

