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Uma das cidades mais visitadas pelos 
brasileiros, Buenos Aires tem um charme. 

Muitas pessoas comentam que isso se 
deve à atmosfera europeia que a cidade 

imprime, mas, na prática, é muito mais do 
que isso. 

Passeando por Buenos Aires com uma 
visão macro, é possível se imaginar em 

Paris, Londres ou outras megalópoles eu-
ropeias. Porém, quando você se instala em 

um bairro ou escolhe passear por outra 
vizinhança, consegue perceber uma forte 
mudança. Cada local tem sua particulari-

dade, sua arquitetura, seu ponto especial.

Descubra um pouco sobre                                       
a capital argentina com este                               

eBook que preparamos para você e                                                                     
aproveite para agendar a sua viagem.

https://www.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sf_bg=ebook-buenos-aires
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DOCUMENTOS
Como a Argentina faz parte dos países 
associados ao Mercosul, os brasileiros não 
precisam apresentar o passaporte para 
entrarem no país. Porém, faz-se necessá-
rio mostrar o documento de identifica-
ção com foto com menos de cinco anos 
de emissão – sempre o RG, já que a cartei-
ra de motorista não é aceita.

Caso vá munido (a) de seu passaporte, 
este deve ter validade durante todo o perí-
odo da viagem. E será um carimbo a mais 
para recordação.

MOEDA
A moeda é o Peso Argentino, cuja cota-
ção atual está em R$ 1 = R$ 6, aproxima-
damente. Mas não se engane, você não 
poderá gastar seis vezes o que gastaria no 
Brasil. Na prática, os preços são bem simi-
lares às grandes cidades brasileiras, como 
São Paulo e Rio de Janeiro.

Recomendamos que, se for trocar dinheiro 
por lá, você leve a soma em Real mesmo 
– será fácil encontrar casas de câmbio que 
façam essa transação. Agora, se você já ti-
ver uma boa soma em dólar, a troca pode 
ser vantajosa. O que não é recomendado 
é que você troque Real para Dólar e, lá, 
troque Dólar por Pesos. O melhor câmbio 
é encontrado em qualquer sede do Banco 
La Nación Argentina, disponível, inclu-
sive, nos aeroportos – e funcionando 24 
horas. Se deixar para trocar dinheiro no 
centro de Buenos Aires, pode ser que você 
saia perdendo.

É importante ter dinheiro vivo com você 
– ou, como chamam lá, “efectivo”. Alguns 
locais não aceitam cartão.

TRANSPORTE
Se você for se hospedar em algum bairro 
central de Buenos Aires, uma das nossas 
grandes dicas é: caminhe. Assim, você en-
contrará ruas, restaurantes e pontos que 
jamais seriam percebidos de outra forma. 
Para se locomover de ônibus ou metrô 
em Buenos Aires, não é possível comprar 
bilhetes avulsos ou pagar em dinheiro. 
Você precisa comprar o SUBE, um cartão 
de transporte que pode ser comprado 
em qualquer banca de rua ou no próprio 
aeroporto. Você pode carregar o cartão 
em milhares de lugares – até no local onde 
você o comprou.

O Uber funciona muito bem em Buenos 
Aires, mas uma dica é chamá-lo em di-
nheiro, já que o pagamento em cartão de 
crédito não tem sido aceito pela maioria 
dos motoristas, que até cancelam a corrida 
quando percebem que o pagamento será 
com cartão. Já o Cabify tem menos moto-
ristas (talvez por só permitir pagamento 
em cartão de crédito) e costuma ser mais 
caro.
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IDIOMA
O espanhol é o idioma da Argentina. No 
geral, a comunicação em “portunhol” é 
bem tranquila, a cidade recebe uma infini-
dade de turistas brasileiros durante o ano 
todo.

Caso queira se arriscar no espanhol, pode 
usar o glossário que preparamos para 
você!

Bom dia Buenos días

Boa tarde Buenas tardes

Boa noite Buenas noches

Oi! ¡Hola!

Sim Sí

Não No

Por favor Por favor

Com licença, por favor Permiso, por favor

Meu nome é... Mi nombre es...

Obrigado (a) Gracias

Você pode me ajudar? ¿Usted puede ayudarme?

Você fala português? ¿Usted habla portugués?

Quanto custa isso? ¿Cuánto cuesta eso?

Eu não falo espanhol No hablo español

Não entendo No entiendo

Desculpe-me Perdóneme

Onde fica o toalete? ¿Dónde está el baño?

Eu preciso ir para... Tengo que ir para...

Aeroporto Aeropuerto

Hotel Hotel

Hospital Hospital

Que horas são? ¿Qué hora es?

Português Espanhol



A capital argentina tem dois importantes 
aeroportos: Ezeiza e Aeroparque. O pri-

meiro é gigante e extremamente interna-
cional, porém, está distante do centro de 
Buenos Aires. Já o Aeroparque é menor, 

mas fica muito próximo do circuito turís-
tico – o que acaba barateando seu custo 

com transporte. 

AEROPORTOS 
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AEROPARQUE JORGE NEWBERY
O Aeroparque Jorge Newbery é o segundo aeroporto principal da 
Cidade de Buenos Aires, e um dos mais importantes da Argentina. 
Está localizado na zona noroeste, a 2 km do centro. 

Localização: Avenida Rafael Obligado S/N, C 1425 DAA Buenos 
Aires

Como chegar:
A maneira mais fácil e rápida de chegar é pela Panamericana até 
a Avenida del Libertador, e depois pela Costanera. O terminal se 
encontra a poucos minutos do centro.

De ônibus, as linhas 33, 37 e 45 circulam por Costanera e contam 
com várias paradas em frente ao Aeroparque. Dirigem-se até a 
estação Retiro e a Praça do Congresso, no centro da cidade. 

O aeroporto tem uma parada de táxis exclusiva, localizada no Ter-
minal A, porém é conveniente consultar o preço antes. 

Coordenadas para sistemas de navegação GPS: 

S 34° 33′ 42″

W 58° 24′ 40″

AEROPORTO INTERNACIONAL DE EZEIZA
“MINISTRO PISTARINI”
Foi construído entre 1945-1949. É o maior aeroporto internacional 
da Argentina, onde mais de 50 companhias aéreas fornecem liga-
ções domésticas e internacionais.

Localização: Autopista Tte. Gral. Ricchieri Km 33.5, Buenos Aires

Como chegar:
Localizado a pouco mais de 30 minutos a sudoeste de Buenos 
Aires, está perto de muitas rodovias principais. Estas incluem a N3, 
N205 (Ruta Nacional), N210 e P4.

O aeroporto é servido pela linha de ônibus 8, que faz o caminho do 
Aeroporto a diversos bairros da cidade. O ônibus executivo Manuel 
Tienda León vai de Ezeiza até o Terminal Madero.

As paradas de táxi estão localizadas em ambos os lados do termi-
nal. Vale combinar o preço com o motorista antes da viagem, pois 
alguns não utilizam taxímetro e cobram por transporte de baga-
gens grandes. 

 

Coordenadas para sistemas de navegação GPS: 

13°31′ 45″ S

71°57′ 34″ W

(há pedágios no caminho)



Existe uma divisão entre os bairros de 
Buenos Aires – e a maioria deles tem 

time de futebol e estádios próprios. Isso 
é visível em simples passeios: cada bairro 

tem sua identidade. Por isso, nossa divisão 
entre pontos turísticos e locais de interes-
se será por bairros. Ainda assim, estamos 

dando apenas um aperitivo de tudo o que 
Buenos Aires tem a oferecer. As possibili-

dades são infinitas e, com certeza, um dos 
bairros tocará seu coração.

PONTOS  
TURÍSTICOS
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Centro Histórico

O local onde está a maioria dos monumentos históricos e impor-
tantes da cidade, que podem ser vistos partindo da Plaza de Mayo 
– atualmente em reformas. A Casa Rosada e o Museu Bicentenário 
podem ter visitas guiadas. A imponente Catedral Metropolitana de 
Buenos Aires não passa despercebida. O Obelisco está no meio 
da Avenida 9 de Julio, e nas proximidades você pode encontrar o 
Teatro Colón, o Palácio Barolo e o imperdível Café Tortoni. Veja as 
lojas de roupas, sapatos e souvenires da Calle Florida, que contras-
tarão com o que vem a seguir: as Galerias Pacífico, um shopping 
de luxo que é uma joia arquitetônica por si só. Então, siga para El 
Ateneo Grand Splendid, uma das livrarias mais lindas do mundo.

Recoleta

Um dos bairros mais artísticos de Buenos Aires tem o emblemático 
Centro Cultural Recoleta. Porém, é inegável que o ponto turístico 
mais visitado é o Cemitério da Recoleta, com foco no Mausoléu da 
Família Duarte, onde está enterrada María Eva Perón (que era Du-
arte antes do casamento com o presidente Juan Domingo Perón). 
Encontrar o túmulo de Evita não é tão fácil, mas há placas que sina-
lizam. Durante a procura, perceba imponentes mausoléus, histórias 
e lendas – e alguma depredação, é verdade. Próximo ao cemitério 
fica uma galeria chamada Buenos Aires Design, com artigos exce-
lentes para presente. Anexo à galeria está o Hard Rock Café Buenos 
Aires. Ainda na Recoleta, passe pela Floralis Genérica, uma flor de 
metal que se abre ao amanhecer e se fecha ao anoitecer.
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Puerto Madero

Um luxuoso centro comercial, onde são vistos engravatados e 
saltos altos. Junto ao cais, você pode ler ou passar um templo con-
templando iates de luxo. Restaurantes para todo tipo de bolso 
e de culinária variada estão por lá, e é onde se pode comer carne 
de qualidade. Não se esqueça de observar (e, talvez, cruzar) a bela 
Ponte de la Mujer. Os arredores do bairro estão em ampliação e 
construção.

Núñez

Impossível comentar sobre esse bairro e não mencionar o Estádio 
Monumental de Núñez (El Monumental), casa do Club Atlético 
River Plate. Além desse grande símbolo, no bairro você encontra 
um museu dedicado ao time de futebol. Mas nem só de River vive 
Núñez: ruas arborizadas, casas sofisticadas e ótimos restaurantes 
fazem parte do passeio.
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San Telmo

O apaixonante bairro de San Telmo é boêmio e dado às antigui-
dades, e isso é maximizado aos domingos, com a renomada Feira 
de San Telmo, onde há artigos históricos e souvenires, além de 
comida de rua. O centro da feira é a Praça Dorrego, onde, nos 
outros dias da semana, os bares que a cercam colocam mesas e 
se pode comer e beber ao ar livre. Há apresentações de dança e 
música quase que diariamente. San Telmo é, também, o bairro de 
Quino, o cartunista criador da personagem, pensadora e humani-
tária Mafalda. Você pode tirar uma foto sentado (a) em um banco, 
acompanhado (a) dos personagens – fica na esquina das Calles 
Chile e Defensa. Não perca a visita a El Zanjón de Granados, apesar 
de o horário de visitação ser bem reduzido. Reza a lenda que foi lá 
que começou a colonização em Buenos Aires, e seus túneis são his-
tóricos e interessantes. Ali pertinho também fica o Museu de Arte 
Moderna de Buenos Aires e a Casa Mínima, que tem esse nome 
por ter apenas 2,5 metros de largura.

Palermo

É visível para qualquer visitante que Palermo é um bairro nobre. 
Casarões, ruas arborizadas e restaurantes com preço salgado, 
além de lojas de grifes renomadas, tomam conta. Não seria sur-
presa, então, que a antiga casa da figura feminina mais importan-
te da Argentina fosse por lá. O atual Museu Evita foi aberto em 
2002, e conta a história de Eva Perón, sua infância, o estrelato, suas 
vestimentas, a atuação política, sua morte e seu velório – o mais 
histórico do país. A visita é emocionante. Ali perto, os gigantes 
Bosques de Palermo pedem um piquenique, o Rosedal (jardim de 
rosas) rende belíssimas fotos e o Jardim Japonês (com visita paga) 
é uma opção exótica de passeio. Andando pelo Distrito Audiovisu-
al, visite o Mercado de Pulgas e suas antiguidades e tire uma foto 
na fachada da casa noturna Fridha, que tem uma pintura gigante 
de Frida Kahlo em versão mais moderna. Em Palermo também fica 
o Museu de Arte Latinoamericano e o Planetário Galileo Galilei. 
A vida noturna de Palermo é muito bem avaliada.
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La Boca

Dois grandes expoentes de Buenos Aires se encontram em La 
Boca. O primeiro é um estádio que se tornou mítico: La Bombone-
ra (Estádio Alberto J. Armando), a casa do Club Atlético Boca Ju-
niors. O segundo é o símbolo do tango, o Caminito. Suas casinhas 
coloridas e estátuas parecem maquetes estrategicamente posi-
cionadas para agradarem turistas – e é lá que você pode comprar 
lembrancinhas baratas e artigos do time de futebol do bairro. Em 
La Boca também fica a Usina del Arte, um belíssimo centro de 
eventos, e o local tem uma ótima orla. Fala-se muito que o bairro é 
perigoso, mas percebemos que, fora do circuito turístico, La Boca é 
um pouco descuidado ou depredado, o que pode se dever à inten-
sa briga entre torcidas na capital argentina. Pela grande circulação 
de turistas, porém, o local tem policiamento adequado.
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Quando se pergunta o que fazer na Argen-
tina, uma das respostas mais comuns é: 

comer! Descubra os sabores do país, o que 
comer em Buenos Aires, os locais mais 

indicados e não se preocupe em ganhar 
alguns quilinhos nessa viagem especial. 

Garantimos que valerá a pena.

CULINÁRIA
ARGENTINA
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Empanadas e medialunas

A sua primeira parada precisa ser o famo-
síssimo Café Tortoni, em Buenos Aires. 
Cada lugar tem seu pastelzinho, né? Vide 
o pierogi polonês, ou o guioza japonês. As 
empanadas argentinas são imperdíveis, 
e podem ter recheios doces ou salgados. 
Você encontra empanadas nos restauran-
tes El Sanjuanino e La Americana. Já as me-
dialunas são similares aos croissants, em 
formato de meia-lua, recheados ou não.

Dulce de leche

O melhor doce de leite é o mineiro ou o 
argentino? Nossa sugestão é: prove os 
dois! Prove tudo o que tiver doce de leite! 
Você pode fazer isso em La Casa del Dulce 
de Leche e Dulce de Leche&CO.

Alfajor

Biscoitos recheados com o dulce de leche, 
banhados no chocolate. Você, com certeza, 
já deve ter visto ou comido algum. A loja 
mais famosa de alfajores na Argentina é a 
Havanna, com diversas sedes pelo mundo 
todo.
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Carne, muita carne

Você já deve ter ouvido que a Argentina 
tem a melhor carne do mundo. A fama 
não é em vão. O asado ou parrilla, nosso 
famoso churrasco, também é levado mui-
to a sério por lá. Outra iguaria maravilhosa 
é o choripán: pão com chouriço (chorizo) e 
molho chimichurri. Prove também o ma-
tambre recheado. Vá a Parrilla Dom Julio e 
ao Restaurante Don Ernesto, para comer a 
melhor milanesa da sua vida!

Locro e carbonada

Pratos parecidos, e primos distantes da 
feijoada, ensopados de feijão, abóbora e 
milho, que podem conter carnes ou não.

Vinho, é claro

Há tantas vinícolas maravilhosas na Argen-
tina, que fica difícil escolher. Nossa dica é 
que você conheça a Rota dos Vinhos em 
Mendoza, Rosário e proximidades. Passeio 
romântico, com sabores incríveis.
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Viagem programada? Perfeito! Agora, veja 
algumas dicas práticas que podem te ajudar 
durante a estadia na belíssima Buenos Aires.

DICAS          
DE TURISMO
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 › Leve dinheiro. Pode parecer estranho, mas há vários locais que 
não aceitam cartão de crédito ou débito.

 › Caminhe muito. Cada rua de Buenos Aires tem seu encanto. 
Igrejas escondidas em ruazinhas ou praças podem chamar mais 
atenção que os grandes pontos turísticos onde todo mundo vai. Se 
escolher ver vários pontos turísticos no mesmo dia, vá caminhan-
do entre um e outro.

 › É fácil se sentir seguro (a) em Buenos Aires. Há policiamento em 
diversos locais, principalmente nos mais visitados. Não se pode dar 
sorte ao azar, mas a sensação é de uma cidade tranquila.

 › O trânsito pode ser prejudicado por construções ou, até mes-
mo, por diversos protestos que acontecem periodicamente no 
centro da cidade.

 › Cuidado com os “golpes chama-turista”. Algumas casas de tango 
oferecem um jantar para que você assista ao show, e isso pode sair 
caríssimo. Fique sabendo que você pode apenas pagar a entrada 
para o show, sem o jantar. Da mesma forma, nos pontos turísticos 
vocês encontra alguns casais dançarinos de tango que se “dispo-
nibilizam” a tirar fotos fazendo as posições da dança. Isso também 
tem um custo um pouco salgado, que você só descobre depois.

 › Você quer assistir tango em Buenos Aires? O local de renome é 
a Esquina Carlos Gardel. Você também pode conferir a Esquina Ho-
mero Manzi, Señor Tango, o Club Atlético Férnandez Fierro (CAFF), 
Piazzolla Tango, El Viejo Almacén, Tango Porteño e Madero Tango. 
O próprio Café Tortoni tem apresentações de tango.

Passagens aéreas 
para Buenos Aires

Reservas de            
hotéis 

Seguro viagem Aluguel   
de carros

https://www.edestinos.com.br/ofertas/0/0/ci/bue/buenos-aires#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sf_bg=ebook-buenos-aires
https://www.edestinos.com.br/ofertas/0/0/ci/bue/buenos-aires#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sf_bg=ebook-buenos-aires
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ci/bue/hoteis-buenos-aires#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sh_bg=ebook-buenos-aires
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ci/bue/hoteis-buenos-aires#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sh_bg=ebook-buenos-aires
https://www.edestinos.com.br/seguro-viagem#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=ss_bg=ebook-buenos-aires
http://carros.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sc_bg=ebook-buenos-aires
http://carros.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sc_bg=ebook-buenos-aires
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GOSTOU DO NOSSO CONTEÚDO? 

Acesse nosso site para as              
melhores ofertas para sua viagem

Acesse nosso blog para informações 
sobre destinos e dicas de viagem 

Acesse nossas redes sociais para acompanhar           
ofertas, inspirações de viagens e tirar suas dúvidas

http://edestinos.com.br
https://www.youtube.com/user/eDestinoscombr
https://twitter.com/eDestinos
https://www.instagram.com/edestinos
https://www.facebook.com/eDestinosBrasil
http://edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br

