Reviva a

HISTÓRIA

QUEM SOMOS?
Somos uma empresa de turismo, com escritórios em Buenos Aires, que oferece
serviços a turistas que buscam uma alternativa diferente para conhecer a cidade.
É gerenciada pelos donos, junto a uma equipe humana altamente qualificada na
matéria.

NOSSA MISSÃO
A Opción Sur tem como missão assessorar e fornecer serviços de qualidade aos
turistas que visitam a Cidade de Buenos Aires e seus arredores.
Para isso, combinamos o conhecimento da nossa equipe de trabalho, a seriedade do
serviço e principalmente a calidez do nosso grupo humano.
Queremos oferecer a cada turista uma viagem inesquecível e única.
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LIVE BUENOS AIRES
A PROPOSTA
Live Buenos Aires convida você a conhecer Buenos Aires com uma visão diferente,
de modo não tradicional. Fazendo um roteiro pela cidade que lhe permitirá descobrir
o espírito, a mística, o encanto de Buenos Aires.
Uma viagem no tempo que o levará até o passado de uma forma única e
inesquecível.
Durante o roteiro, desfrutará de uma experiência audiovisual de imagem e som
que lhe permitirá reviver a história.
Antes de cada parada, o ônibus se transformará em microcinema, e poderá
assistir a clipes de aproximadamente 5 minutos. Neles você poderá, por exemplo,
ver Evita falando para a multidão desde a Casa Rosada, ou reviver como os
os argentinos comemoraram o regresso à democracia.

ROTEIRO

Coração de Buenos Aires
O lugar onde foi feita a
fundação da cidade. Você
vai sentir Evita falando para
o povo.

A Origem do Tango
Berço da música apaixonada.
Você vai conhecer as origens
desta dança elegante e
sensual.1

Quem somos?
Porta de entrada daqueles que
formaram a nossa nação: os
imigrantes.Você vai conhecer a
transformação de um dos bairros
mais modernos da cidade.

O Futebol, a nossa paixão
Viva o bairro de La Boca, o
famoso Caminito, a paixão
pelo futebol, a Bombonera e a
a orla fluvial iniciada a partir
dos imigrantes italianos.
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O sonho de uma cidade
européia
Vai conhecer os costumes,
hábitos e condutas dos
porteños.1

NORMAS GERAIS
Horário de saída:
Todos os dias às 9.00 h e às 15.00 h

O serviço inclui:
Um serviço de catering durante o City Tour.
Buscar / levar de volta o passageiro.
Um serviço personalizado que inclui 2 guias.
Duração:
4h
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LIVE FULL DAY
A PROPOSTA
Live Full Day convida você a continuar percorrendo a cidade de forma especial, visitando
lugares para reviver os mitos que fazem com que a Rainha do Prata seja única.
Um roteiro sem igual pelo cemitério da Recoleta, ícone turístico por seu
patrimônio artístico, histórico e cultural. E uma visita à Basílica do Pilar, uma
das igrejas mais antigas da cidade, que conserva ainda seu encanto e
esplendor. Um almoço pleno de história, no Museu Evita, onde poderemos
reviver a história de um mito: Eva Perón.
Uma vista completa do maior bairro da cidade: Palermo.
Visitaremos a parte central e também os recantos mais boêmios e de vanguarda....

LIVE BUENOS AIRES +
ROTEIRO

Descanso eterno de muitos próceres e figuras
relevantes da vida nacional, com sua beleza
arquitetônica que o coloca entre as necrópoles
mais destacadas do mundo.

Desfrute ainda de mais beleza arquitetônica, em
uma das igrejas mais antigas da cidade, onde
Evita e Juan Domingo Perón se casaram.

Almoçaremos e descobriremos a vida e a obra
de uma das figuras mais polêmicas da história
argentina: Eva Duarte de Perón.

Descubra o coração de Palermo Soho, que
combina um ambiente boêmio com a vanguarda
do desenho portenho e Palermo Hollywood, que
se destaca pelos estúdios de cinema, televisão,
companhias produtoras e rádios e pela
gastronomia étnica.

NORMAS GERAIS
Horário de saída:
Todos os dias a partir das 13.00 h

O serviço inclui:
Um serviço de catering durante o Roteiro.
Um serviço personalizado, com guias.
Almoço no Museu Evita.
Duração:
9.30 h
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LIVE TIGRE
A PROPOSTA
Live Tigre convida você a conhecer o único delta vivo do mundo que desemboca em um
rio…A descobrir a sua gente e seu particular modo de vida entre rios e canais…
Você vai poder entrar em contato com um ecossistema único, a apenas 30 minutos
de Buenos Aires.
Antes de cada parada, o ônibus se transforma em um microcinema, onde poderá ver
clipes de uns 4 minutos de duração. Vai lembrar a través de imagens em 3D fatos que
poderiam ter modificado a história argentina: hoje a nossa língua poderia ser o inglês
e a nossa dança não seria o tango…
Você vai conhecer os segredos de um dos lugares escolhidos pela aristocracia portenha
como destino de férias em finais do século XIX, seus casarões e seus palácios…
Vai percorrer um mundo com ruas… de água.

ROTEIRO

Visitaremos o lugar onde a
seleção de futebol argentina
joga como local e onde se
realizou o Mundial de 1978.

Uma viagem na natureza.
Navegaremos entre ilhas,
conhecendo os hábitos e
costumes dos habitantes da
região. Um ecossistema
subtropical que o surprenderá.

Vamos conhecer a casa onde
mora hoje o presidente e as
proximidades. Área residencial.

Passearemos pelo pintoresco
mercado de Artesanato.
Centro de produtos
Regionais. Conheceremos a
estação de San Isidro.

Percorreremos o Centro
Histórico, com as casas de
veraneio do Século XVIII e
uma das catedrais mais
belas da cidade.1
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Sede de um projeto cultural
único. Almoçaremos e
descobriremos a história de
Victoria Ocampo.

NORMAS GERAIS
Horário de saída:
Todos os dias a partir das 9.00 h
Duração:
6: 30 h - Com almoço
4: 30 h - Sem almoço

O serviço inclui:
Um serviço de catering durante o Roteiro.
Um serviço personalizado, com guias.
Almoço no Museu Evita.
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LIVE PAMPA
A PROPOSTA
Live Uma visita única a San Antonio de Areco, berço da Tradição Argentina.
Viveremos uma experiência inesquecível na fazenda La Porteña, que tem mais de
180 anos de existência, conservando intata sua arquitetura de estilo criollo argentino.
Passaremos um dia de campo, com muito folclore e tradição; revivendo também as longas
temporadas que o escritor Ricardo Güiraldes, autor de uma obra-mestra da literatura
argentina: “Don Segundo Sombra”, passou em La Porteña, obtendo inspiração
para escrever suas melhores páginas.
Viajaremos até outra época, desfrutando de demonstrações de usos e costumes,
habilidades e esportes criollos…

ROTEIRO

Antigos casarões, esquinas
em ângulo e monumentos
estão à nossa espera nesta
pequena cidade com muita
história a ser descoberta.

Passaremos um dia de
campo inesquecível, com
muito folclore e tradição:
Recepção com queijos,
pastéis e vinhos argentinos.
Almoço: churrasco criollo ao
ar livre.

A edificação reproduz uma
fazenda de finais do século XVIII,
onde se conserva a alma da
tradição dos gaúchos.
Experimentaremos uma
variedade de pratos típicos.

Desfrutaremos da fazenda
com uma demonstração de
usos e costumes, cavalgadas,
passeios em carruagens,
destrezas e esportes criollos.

A casa principal, construída
no século XIX, está rodeada
de um parque desenhado
pelo paisagista francês
Charles Thays. É
considerada uma das mais
belas e tradicionais do
país.1
4

NORMAS GERAIS
Horário de saída:
Todos os dias a partir das 9.00 h

O serviço inclui:
Um serviço de catering durante o roteiro.
Serviço personalizado de 2 guias bilíngues.
Churrasco argentino na fazenda La Porteña.
Um mate (cuia), tradicional presente oferecido
a nossos passageiros.
Duração:
8.30 h
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LIVE COLONIA
A PROPOSTA
Descobriremos um país com muita tradição e uma cidade colonial, declarada
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Convidamos você a uma viagem no tempo, durante a qual apreciaremos a arquitetura
colonial do século XVIII e a intimidade dos que ali vivem.

ROTEIRO

Navegando pelo Rio da Prata
chegaremos a uma das
cidades com a mais rica
história do Uruguai.

Passearemos a pé pelo
centro histórico para conhecer
sua riqueza arquitetônica.

Ruas estreitas e de pedras,
prédios antigos que lhe
conferem um encanto único e
especial.

Degustação de vinhos e queijos.
Almoçaremos em um lugar
espetacular com vista para o Rio
da Prata e para o porto.

Subir ao farol, ir de bicicleta até a
Praça de Touros, e outras atrações
que o visitante não pode deixar de
admirar.

NORMAS GERAIS
Horário de saída:
Todos os dias a partir das 7.00 h

O serviço inclui:
Um serviço de catering durante o roteiro.
Serviço personalizado de 2 guias bilíngues.
Almoço no Yacht Club.
Duração:
10.00 h
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OUTROS SERVIÇOS
OFERECEMOS:
Serviços da mais alta qualidade, feitos sob medida para cada cliente, com
garantia de segurança e conforto, e disponível em quase todas as
línguas.
O nosso foco principal é a individualidade de cada grupo, para poder
oferecer o roteiro que o turista deseja, e por isso trabalhamos bem perto
do passageiro desde o início.

LIVE TANGO SHOW
Buenos Aries é mundialmente conhecida por ser a cidade do Tango.
Nesta grande cidade é possível assistir a diversos locais que oferecem
espetáculos de tango.
Convidamos você a desfrutar do glamour, emoção e sofisticação da melhor
música e de um jantar de primeiro nível.
Oferecemos ampla variedade de shows de excelente qualidade.

LIVE GOLF
Convidamos você a conhecer os campos de golfe mais tradicionais e pintorescos
da Argentina.
Contamos com uma equipe de professores bilíngues para que você passe
um dia inesquecível.

LIVE FUTBOL
Convida você a viver uma das paixões dos argentinos: o futebol.
Venha viver o jogo dos times argentinos de maneira segura, acompanhado
por nossa equipe.

LIVE “SOB MEDIDA”
Realizamos degustações de vinhos, passeios de shopping.
Roteiros adequados a suas preferências.

VIAGENS CORPORATIVAS
Temos serviços de elaboração de pacotes de viagens, principalmente
para empresas, oferecemos tratamento exclusivo e personalizado.
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A EMPRESA
GARANTIA DE QUALIDADE NA ATENÇÃO:
Atenção telefônica: 7 dias por semana, das 8:00 às 24:00 h
Atenção 24 h via mail ou web.
Nossos guias e veículos chegam ao lugar do encontro com 5 minutos
de antecedência.
Todos os veículos que utilizamos contam com ar condicionado e não têm
mais de três anos de uso.

PARA CONTATO:

(5411) 4777.9029
info@opcionsur.com.ar
Juncal 4482 PB Local 2
C1425BAB - Bs. As. Argentina
www.opcionsur.com.ar

STAFF / EQUIPE:
A nossa equipe de guias é formada por profissionais com títulos de
educação superior, com conhecimentos avançados de história, da
atualidade e da nossa cultura.
Os nossos guias dominam as seguintes línguas: espanhol, inglês,
português, francês, alemão, italiano.

SOMOS SÓCIOS DE:
AVIABUE
Associação Gremial Empresarial, fundada no dia 15 de outubro de
1981, reúne em seu seio as principais Agências de Viagens e
Turismo, legalmente constituídas, da cidade de Buenos Aires.
AVIABUE é parte integrante da Associação Argentina de Agências
de Viagens e Turismo (AAAVYT).

CEPEC:
Escola superior de Hotelaria e Turismo.

CLIENTES POTENCIAIS:
- Agências de viagens
- Hotéis de alto nível
- Empresas que se dedicam a realizar eventos e congressos
- Embaixadas
- Executivos de negócios
-Turistas de gosto requintado, exigentes e criteriosos.
- Aqueles turistas que esperam não apenas ouvir falar sobre os
costumes ou ver os diferentes bairros,
mas poder ¨Reviver a história¨.
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