
Turismo em Buenos Aires, confira dicas de viagem!

Pretende viajar mas não sabe bem como fazer turismo em Buenos Aires, Argentina? Também tive 
essa dúvida! E, por mais que achasse que sabia o que fazer, sempre ficava com uma pulga atrás da 
orelha! Com o tempo, as coisas foram melhorando e as dúvidas, que acabam pegando qualquer um, 
foram se transformando em inúmeras soluções e sugestões para quem deseja aproveitar, ao máximo,
sua ida à Buenos Aires. Vamos nessa!

E não se esqueça, é claro, que uma viagem completa só é possível com um seguro de viagem. Por 
isso, não deixe de conferir:

O seguro de viajem ideal: Aproveite a nossa promoção!

Há quem vá de carro, partindo de São Paulo, com destino à capital argentina, por isso, se você gosta
de aventura, é pra você! Veja o nosso registro.

> Ranger Road Trip – De Sampa a Buenos Aires

https://www.segurospromo.com.br/?utm_medium=afiliado&pcrid=2234&utm_source=site-blog&pcrtt=seriebue
https://www.ajanelalaranja.com/ranger-road-trip-buenos-aire.html


Buenos Aires, um dos principais destinos da América Latina.
 

Buenos Aires, até hoje, é um dos principais destinos de viajem para os brasileiros. Não somente nós 
mas também outros latinos sabem que podem encontrar, na capital do tango, ótimos eventos.

Um dos grandes motivos está no fato do peso argentino ser baixo em comparação com o real 
brasileiro, o que faz com que muitos brasileiros comprem com maior liberdade.

> Dicas de compras no centro de Buenos Aires

> Onde comprar tênis em Buenos Aires?

> Achado no Free Shop de Buenos Aires

> Outlets em Buenos Aires

Não perca nenhuma novidade de novas ofertas. Se você possuir um chip internacional, é muito mais
fácil estar antenado à novas promoções. Portanto, procure um chip que te dê conexão e fique por 
dentro de tudo.

Nós, para ajudar, oferecemos uma ótima opção. Um chip internacional pode fazer toda a diferença!

> Compre um Chip Internacional e fique conectado a viagem toda!

https://www.viajeconectado.com/?utm_medium=parceirospromo&pcrid=2234&utm_source=site-blog&ref=parceirospromo&pcrtt=seriebue
https://www.ajanelalaranja.com/outlets-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/free-shop-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/comprar-tenis-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/dica-compras-centro-buenos-aires.html


Um lugar que vai além do esperado!

Conheça melhor:

> Buenos Aires mês a mês! Conheça o que há de melhor no ano!

> Buenos Aires, muito mais que tango e futebol.

Com certeza, é muito mais que tango e futebol! Porém, não deixe de aproveitar o melhor do tango 
de todo o mundo com ótimas apresentações culturais.

> Qual melhor show de tango em Buenos Aires

Além disso, porque não conhecer um clube histórico reconhecido no mundo todo? Veja como ir em 
um jogo do Boca Juniors e aproveite!

> Vá a um jogo do Boca Jrs em Buenos Aires.

https://www.ajanelalaranja.com/tour-boca-bueno-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/qual-melhor-show-de-tango-em-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/buenos-aires-muito-mais-que-tango-e-futebol.html
https://www.ajanelalaranja.com/buenos-aires-mes-a-mes.html


O local ainda possuí suas principais atrações tradicionais com muita cultura, o que faz com que os 
hermanos recebam sempre novas visitas.

Aqui no blog, reunimos diversas experiências, além de um estudo feito por uma jornalista argentina,
que te dará tudo o que é necessário para aproveitar melhor a sua viagem para que, com isso, você 
possa conhecer a belíssima capital da Argentina.

Ainda, com o fim de ano, você pode aproveitar o melhor do Natal e Ano Novo na capital da 
Argentina!

> 10 dicas para quem vai passar o natal e réveillon em Buenos Aires.

Do Aeroporto ao Centro de Buenos Aires e dicas ao chegar na 
capital:

Existem algumas opções do Aeroporto ao Centro de Buenos Aires, e você poderá escolher a que 
tiver o melhor custo x benefício para você! Além disso, é claro, aproveite o caminho com ótimas 
opções de restaurantes.

> Saiba como ir do aeroporto ao centro de Buenos Aires, há opções para todos os gostos e bolsos.

Se, por outro lado, você preferir estar de carro, vale a pena ressaltar que um aluguel de veículos é a 
melhor opção.

> Compare o preço e alugue seu carro nas melhores locadoras!

Caso você escolha pegar um táxi no Aeroporto, veja nossas dicas úteis para não ser enganado. 
(infelizmente, os taxistas buscam se aproveitar os turistas que não conhece o local. No entanto, com
nossas dicas você ficará mais seguro, muito mais seguro!)

> 5 dicas para não ser enganado no táxi em Buenos Aires

> Saiba identificar notas falsas na Argentina

Para cultura, não deixe de conhecer o grande Museu do Malba! Ele é similar ao MASP de São 
Paulo e possuí uma importância parecida na Argentina. Inclusive, uma ótima ideia fez com que a 
ilustradora Vivian Mota criasse a exposição: Sampa versus Buenos, que você ainda pode conferir.

> Confira o Sampa versus Buenos!

https://www.ajanelalaranja.com/sampa-versus-buenos.html
https://www.ajanelalaranja.com/identificar-notas-falsas-argentina.html
https://www.ajanelalaranja.com/taxi-buenos-aires.html
http://bit.ly/2CZy3D9ReserveCar
https://www.ajanelalaranja.com/10-dicas-para-quem-vai-passar-o-natal-e-reveillon-em-buenos-aires.html


> Em Buenos Aires não deixe de conhecer o MALBA

Hotéis em Buenos Aires

Certamente, você quererá ficar em um ótimo hotel. Por isso, uma jornalista argentina, com 
exclusividade, fez uma matéria especial que nos deu a oportunidade de conhecer os melhores hotéis 
do lugar na visão de uma nativa.

> Hotel em Buenos Aires? Nossa jornalista Argentina te indica onde ficar!

Ainda, contamos com mais opções, o que torna, ainda, mais certeira a sua escolha para estadia em 
sua viagem.

> Onde ficar em Buenos Aires? Escolha o local que mais combine com você!

https://www.ajanelalaranja.com/buenos-aires-onde-ficar-escolha-o-local-que-mais-combine-com-voce.html
https://www.ajanelalaranja.com/onde-ficar-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/buenos-aires-malba.html


 

O melhor da comida argentina!

O melhor da comida argentina é algo muito particular. Com uma grande migração de europeus, 
sobretudo de italianos, o gosto pela culinária sempre foi forte para os argentinos. Confira 
restaurantes que você precisa conhecer, além de dicas de onde comer:

> Saiba onde comer as muitas delícias da cozinha argentina!

> Onde comer no centro de Buenos Aires?

> Cinco restaurantes que você tem que conhecer em Buenos Aires

Bairros históricos de Buenos Aires

Dois bairros históricos dividem a atenção e, de fato, valem a pena serem conhecidos. Tanto o bairro 
da Recoleta, quanto o bairro de Palermo, possuem charmes especiais que são modelos para qualquer
bairro na América do Sul!

https://www.ajanelalaranja.com/restaurante-em-buenos-aires-saiba-onde-comer-as-muitas-delicias-da-cozinha-argentina.html
https://www.ajanelalaranja.com/cinco-restaurantes-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/onde-comer-centro-buenos-aires.html


 

• Recoleta

Não deixe de comer as comidas e doces de Recoleta! São belas oportunidades para você 
experimentar o que há de melhor na comida sul-americana, sobretudo argentina:

> Onde comer doces na Recoleta?

> Recoleta, onde comer? Escolha um ótimo restaurante e aproveite!

> Onde beber bem na Recoleta?

E, claro, além de comer e beber, veja as melhores oportunidades de compra no local:

> Compras na Recoleta.

Por outro lado, entre os locais mais visitados, fizemos um post especial sobre o que fazer na 
Recoleta. Além disso, damos destaque especial ao local mais profundo e querido, por incrível que 
pareça, o Cemitério da Recoleta.

> O que fazer na Recoleta.

> Sua visita ao cemitério da Recoleta nunca mais será a mesma!

https://www.ajanelalaranja.com/cemiterio-da-recoleta-assombrado.html
https://www.ajanelalaranja.com/recoleta-em-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/compras-na-recoleta-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/onde-beber-bem-na-recoleta.html
https://www.ajanelalaranja.com/recoleta-onde-comer.html
https://www.ajanelalaranja.com/doces-recoleta.html


 

• Palermo

Da mesma forma, Palermo, com seu estilo italiano, também possuí um padrão elevado de qualidade.
Com tanta beleza, é certamente um dos locais mais procurados para quem deseja conhecer melhor 
de cultura italiana sem estar na Itália.

Aproveite as noites de Palermo e veja onde comer bem:

> Palermo, Buenos Aires: Aproveite a noite nos bares de Palermo!

> Veja onde comer bem em Palermo.

Ainda, tenha ótimas oportunidades de compras na região, sem esquecer, é claro, de onde ficar.

> Compras em Palermo.

> Onde ficar em Palermo.

https://www.ajanelalaranja.com/onde-ficar-palermo-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/compras-palermo-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/onde-comer-em-palermo.html
https://www.ajanelalaranja.com/palermo-buenos-aires-a-noite.html


 

Roteiros de Buenos Aires para Turismo + dicas.

Muitas informações, não é mesmo? Por isso, juntamos as melhores e decidimos criar roteiro para 
vários dias. Confira:

Um dia:

Se sua intenção é passar somente um dia, é totalmente possível! A agenda ficará apertada e o dia 
esgotado com tanta coisa que dá pra aproveitar em um só dia.

> Roteiro de um dia, aproveitando o melhor da capital Argentina

Outra dica do que você pode fazer (seja sozinho, ou acompanhado) é, sem dúvidas, andar de 
bicicleta elétrica!

> Confira: Buenos Aires de bicicleta elétrica

E, por fim, falando de um dia, você pode separar sua quinta-feira para conhecer a histórica Plaza de
Mayo. Veja mais:

> Veja: Dia de visitar a Plaza de Mayo é na quinta-feira! Entenda o por quê!

https://www.ajanelalaranja.com/visitar-a-plaza-de-mayo-quinta.html
https://www.ajanelalaranja.com/buenos-aires-bicicleta.html
https://www.ajanelalaranja.com/buenos-aires-roteiro-turismo-argentina.html


Um fim de semana ou feriados:

Se sua escolha é um fim de semana ou feriado, temos um roteiro especial que te permitirá conhecer 
mais ainda a cultura do local.

> Roteiro para o final de semana com as melhores atrações e pontos turísticos.

Também fizemos um vídeo com dicas e, assim, registramos mais informações do que pode ser feito 
no feriado no coração da Argentina:

> Fim de semana em Buenos Aires, um vídeo com dicas!

> Ainda: 5 passeios para fazer em Buenos Aires no feriado.

Roteiro para datas mais prolongadas:

Três dias:

Entretanto, muitos escolher o roteiro de três dias e, desse modo, separamos tudo o que pode ser feito
durante esse período. Assim, você aproveita melhor a ida, a estadia e a partida!

> Roteiro para três dias em Buenos Aires

Cinco dias:

Por outro lado, cinco dias é um período muito querido por quem deseja ficar um pouco mais e, 
inclusive, estudar a possibilidade de morar lá de tantas atrações que curtiu... Quem sabe?!

> Roteiro de cinco dias! Os tradicionais bairros portenhos, a cidade das ilhas, animais e muita 
tecnologia

> Veja também: O que ver no centro de Buenos Aires

Sete dias:

Uma semana é um ótimo recesso para conhecer tudo, mas absolutamente tudo de mais importante, 
da região, além, é claro, das cidades vizinhas com ótimos pontos turísticos.

> Pontos turísticos de cidades vizinhas – Um roteiro de sete dias no país vizinho

https://www.ajanelalaranja.com/buenos-aires-pontos-turisticos-de-cidades-vizinhas-um-roteiro-de-sete-dias-no-pais-vizinho.html
https://www.ajanelalaranja.com/centro-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/buenos-aires-roteiro-de-cinco-dias.html
https://www.ajanelalaranja.com/buenos-aires-roteiro-de-cinco-dias.html
https://www.ajanelalaranja.com/roteiro-para-tres-dias-em-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/5-passeios-em-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/fim-de-semana-buenos-aires.html
https://www.ajanelalaranja.com/buenos-aires-roteiro-para-o-final-de-semana-com-as-melhores-atracoes-e-pontos-turisticos.html


 

Partiu Buenos Aires? É realmente um local encantador! Se você pretende ir para lá, pode aproveitar 
nosso link e cair direto na página para comprar a sua passagem. Porém, se ainda não tem certeza 
sobre o seu destino, você possuí inúmeras informações aqui no Janela Laranja onde, a mais de 13 
anos, vem dando dicas para as pessoas viajarem melhor e mais confortáveis.

Por fim, nos despedimos. Qualquer informação é super bem vinda nos comentários. Até a próxima!

> Compre, agora mesmo, a sua passagem com descontos especiais!

https://www.passagenspromo.com.br/?utm_medium=afiliado&pcrid=2234&utm_source=site-blog&pcrtt=seriebue
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