
 

BUENOS AIRES PARA PASSAR UM FINAL DE SEMANA 

Buenos Aires, na Argentina, terra do Tango, da Parrilla, do futebol e do Papa Francisco 

é um destino muito procurado pelos turistas brasileiros. Se você decidiu passar um 

final de semana nessa cidade incrível, aproveite várias dicas e opções de passeios que 

o lugar oferece. Você não irá se arrepender! 

- Quando ir para Buenos Aires 

Você pode visitar a cidade de Buenos Aires durante o ano todo, a boa notícia é que a 

capital da Argentina é ótima para receber os turistas em qualquer estação do ano.  

Então, vai depender de quando você vai conseguir organizar um final de semana para 

viajar, se encontrou uma passagem promocional (não hesite e compre!:)) ou até 

mesmo se tem preferência por alguma estação do ano. O principal motivo para 

escolher bem a época do ano para se visitar a capital portenha é para organizar melhor 

a sua bagagem e saber qual roupa levar. A dica é, se você odeia frio e prefere 

temperaturas mais amenas, é claro, escolha viajar na primavera ou verão, pois na 

Argentina em geral, o frio vem mesmo, e não pense que em Buenos Aires será 

diferente. Na cidade faz frio e venta muito, principalmente pela manhã e à noite.  

Resumindo: 

No verão, a temperatura é mais alta (calor bem abafado, inclusive à noite) e cidade 

fica mais vazia, com menos turistas (pode ser uma vantagem) entre Dezembro a 

Março.  

No outono, a temperatura é mais amena, porém não subestime o frio, leve roupas de 

frio principalmente para a noite, pois pode gelar. A cidade já começa a receber bem 

mais turistas entre Março e Junho.  

No inverno, entre Junho e Setembro, o frio não é extremo, mas a temperatura 

costuma ser bem baixa (entre 0 a 17ºC), porém a chance de se ver neve é bem 

pequena. Mesmo assim, venta muito e a sensação térmica é sempre bem mais baixa. 

A estação preferida dos viajantes é a primavera que vai de Setembro a Dezembro, pois 

é quente, porém com temperatura amena e a cidade está cheia de flores em todos os 

bairros. 



- Onde se hospedar em Buenos Aires 

Para a escolha da hospedagem em Buenos Aires, a cidade oferece diversas opções e 

para todos os gostos e bolsos. A melhor hospedagem para a sua viagem vai depender 

se você prefere mais conforto, se dá mais importância à localização pela praticidade de 

visitar os pontos turísticos ou se prefere ficar mais perto de bairros com uma vida 

noturna mais agitada. 

A maioria dos turistas vai preferir ficar hospedada no centro, principalmente se for a 

primeira viagem a capital portenha. Mas nada impede de que você pesquise outros 

bairros super charmosos da cidade e já escolha ter uma experiência diferente da 

maioria. 

As principais opções: 

Centro: Ficar no centro de Buenos Aires tem diversas vantagens, como a proximidade 

de várias atrações que você vai querer visitar como por exemplo, Casa Rosada, 

Obelisco e Calle Florida. A parte central, onde estão os melhores hotéis, é conhecida 

como Microcentro.  

Recoleta é um dos bairros preferidos da maioria, possui uma grande rede hoteleira, 

considerado um bairro nobre, com boa infraestrutura, bem conservado e ainda rende 

boas caminhadas. Apesar de não ser no centro, ainda fica bem próximo das principais 

atrações. 

Palermo é um dos maiores bairros de Buenos Aires, por isso, possui subdivisões em 

Palermo Soho e Palermo Hollywood. O bairro é residencial, porém com foco em 

estrutura gastronômica, cheio de restaurantes, pubs e bares. Ficar hospedado em 

Palermo é para quem quer curtir uma “vibe” mais boêmia e com uma pegada cultural. 

 

Dicas de hotéis bons e baratos:  

Icaro Suites 

Rochester M Hotel 

Hotel Ibis Buenos Aires Obelisco 

 

- Dicas de passeios em Buenos Aires 

Uma viagem para Buenos Aires no final de semana pode ser muito curta, vai deixar um 

gostinho de quero mais, mas a diversão é garantida e ainda rende boas fotos. Para 



quem vai a Buenos Aires pela primeira vez, montamos um roteiro básico de 2 dias, 

ideal para um final de semana. 

DIA 1 

Comece o dia indo visitar um dos principais cartões postais de Buenos Aires, o 

Caminito, você pode pegar um tour ou vá por conta própria pegando um táxi ou uber 

para o bairro La Boca. Aproveite para visitar o La Bombonera que pertence ao Clube 

Atlético Boca Juniors.  

Você pode almoçar na região, que possui diversos restaurantes bem turísticos com 

direito a show de tango na rua.  

Se preferir, volte para a região central para almoçar. Logo depois do almoço faça uma 

caminhada pelo centro, aproveitando para conhecer a Plaza de Mayo, Casa Rosada, 

Cabildo e Catedral Metropolitana. No fim de tarde, indico que vá conhecer o Café 

Tortoni, apesar de ser mais caro que outros lugares e do atendimento também não ser 

memorável, é um ponto turístico que vale a pena conhecer pela sua infraestrutura e 

história. 

Caminhe mais um pouco até a Avenida 9 de Julio, considerada a avenida mais larga do 

mundo e aproveite para tirar fotos do Obelisco e Teatro Colón. 

Gosta de Compras? Aproveite para passear pela Calle Florida e ainda visitar a Galerias 

Pacífico, mas mesmo se não for comprar nada, só de conhecer já é um programão!:P 

Se quiser andar só mais um pouquinho, vá conhecer a Plaza San Martín e a Torre 

Monumental (antiga Torre dos Ingleses) 

A programação da noite será provavelmente um show de Tango. No nosso último 

tópico você encontrará algumas das melhores opções. 

DIA 2 

Aproveite a manhã para ir tirar a famosa foto com a estátua da Mafalda (personagem 

dos quadrinhos) e logo depois ir passear e conhecer a tão memorável feria de San 

Telmo que acontece aos domingos.  

De lá caminhe ou pegue um táxi ou uber para a Plaza del Congreso, conheça o 

Congreso Nacional, Palácio Barolo, Teatro Avenida e vá almoçar na Recoleta, onde 

poderá conhecer o cemitério da Recoleta com a lápide mais visitada, da Evita Perón.  

Explore o bairro da Recoleta, que é muito charmoso, cheio de ruas lindas. Se tiver 

tempo, siga para os Bosques de Palermo e Jardin Japonés.  



Agora deixe para finalizar a sua viagem de final de semana em Puerto Madero e sente-

se de cara com o Rio da Prata para contemplar e conhecer la Puente de La Mujer outro 

cartão postal da cidade de Buenos Aires. 

Agora, tenho certeza que vai voltar para casa com gostinho de quero mais!  

- Os melhores Shows de Tango em Buenos Aires 

Em Buenos Aires, capital mundial do Tango, o número de ofertas de shows de Tango é 

infinito e você pode se sentir perdido e ter muitas dúvidas sobre qual escolher. Tenho 

certeza que independente da sua opção de escolha, você irá amar o espetáculo de 

tango que acompanha o jantar. O show de tango com jantar inclui entrada, prato 

principal, sobremesa e bebida. A maioria das casas de show de tango em Buenos Aires 

oferece traslado gratuito de ida e volta ao hotel já incluído no valor do show, para 

aqueles que estão hospedados nos hotéis do centro de Buenos Aires. 

Os mais conhecidos são: 

Señor Tango: show de Tango estilo Broadway na casa de Tango mais famosa de 

Buenos Aires; 

Madero Tango: show de Tango mais vanguardista, tem uma vista incrível do rio e do 

porto, não chega a ser um show clássico, a coreografia é bem dinâmica. 

Rojo Tango Hotel Faena: show de Tango clássico mais intimista com gastronomia e 

atendimento maravilhoso. 

E ai? Gostou das dicas? Alguma dúvida? 

Se gostou e quiser me acompanhar mais nas redes sociais, me siga lá no instagram 

@danimochilando  e veja mais fotos e dicas de viagens. 

Se tiver interesse em roteiros mais personalizados, sobre Mendoza, Bariloche, 

Patagônia, por exemplo, entre em contato com o Prefiro Mochilar. 

Contato:  

contato@prefiromochilar.com.br 

www.prefiromochilar.com.br 

instagram: @danimochilando 
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