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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:  
As lojas funcionam de Segunda a Sexta, das 
9h às 20h, e Sábado, das 9h a 13h, embora 
as lojas das grandes avenidas ficam abertas 
toda a tarde. Nos shoppings o horário se 
prolonga até 22h incluindo finais de semana  
e alguns feriados. 
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www.buenosaires.gob.ar;  
http://bue.gob.ar/
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INFORMAÇÕES AO TURISTA:  
A cidade de Buenos Aires tem seus próprios 
Centros de Turismo de Informação (TIC) 
localizados em diferentes bairros. 
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Romântica e ao mesmo tempo moderna, é um dos destinos prediletos de jovens e 
estudantes. A charmosa capital argentina continua sendo um dos pontos turísticos prefe-
ridos dos brasileiros. Compras nas ruas Florida e Murillo, agito na feira de San Telmo, 
passeios agradáveis pela Recoleta, badalação no Palermo, restaurantes, vinhos, e claro, 
muito tango! Delicie-se com o doce de leite e a hospitalidade dos portenhos nessa cidade 
que oferece inúmeras opções de entretenimento. ¡Bienvenido a Buenos Aires! 



Próximo ao centro de Buenos Aires e perto dos principais pontos turísticos, um ótimo 
bairro para se hospedar é a Recoleta. Lá fica o Alvear Palace Hotel, o mais tradi-
cional hotel da cidade que já recebeu importantes visitantes. Seu chá da tarde é 
algo memorável e imperdível. Na mesma região está o Ayacucho Palace que oferece 
bons preços por uma hospedagem confortável e uma localização ideal. Para os jovens 
mochileiros e estudantes, o lugar perfeito para se hospedar em Buenos Aires é o 
animado hostel Milhouse, que inclui passeios turísticos, festas e muita diversão. Já 
para quem prefere ficar em meio ao burburinho e agito do Puerto Madero, o Hilton  
é a melhor pedida. Um dos bairros mais badalados é Palermo. O charmoso e 
aconchegante hotel The Glu fica no Palermo Soho.

HOTÉIS 
 
Alvear Palace Hotel
www.alvearpalace.com
+54 11 4804 7777

Ayacucho Palace Hotel
www.ayacuchohotel.com.ar
+54 11 4806 1815

The Glu 
www.thegluhotel.com 
+54 11 4831 4646  
 
Hilton Puerto Madero
http://www3.hilton.com
+54 11 4891 0000

Milhouse Hostel 
www.milhousehostel.com 
+54 11 4383 9383      

ONDE FICAR 
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Uma visita a Buenos Aires não é completa sem provar uma boa parrilla, o churrasco 
argentino. O restaurante La Cabrera, no Palermo Soho, já ganhou prêmio de melhor 
parrilla. E o Cabaña Villegas, em Puerto Madero, também serve carne de primeira 
qualidade preparada à maneira típica dos argentinos, sem pesar muito no bolso. Para 
um almoço agradável em meio aos passeios turísticos, uma dica são as deliciosas 
empanadas do El Sanjuanino. Outra delícia para se acabar em Buenos Aires é o 
sorvete, especialmente os de doce de leite: não deixe de provar os da Persicco e da 
Freddo. No bairro boêmio San Telmo, o restaurante La Vinería de Gualterio Bolívar  
é o queridinho dos modernos e antenados em gastronomia contemporânea.

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
Cabaña Villegas
www.villegasresto.com.ar
+54 11 4331 0642

El Sanjuanino
+54 11 4804 2909

Freddo
www.freddo.com.ar

La Cabrera
www.parrillalacabrera.com.ar
+54 11 4831 7002 
 
La Vinería de  
Gualterio Bolívar
www.lavineriadegualterioboli-
var.com
+54 11 4361 4709 
 
Persicco
www.persicco.com
+54 0810 333 7377
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A vida noturna é uma das principais atrações de Buenos Aires. Mesmo quem tiver 
intenção de aproveitar o dia para fazer os passeios turísticos, vale a pena dormir um 
pouquinho mais tarde para curtir o que a capital argentina tem de melhor. O Cafe Tor-
toni é parada obrigatória para assistir a um belo show de tango por um precinho 
camarada, provar o delicioso churros de doce de leite argentino e ainda curtir o cenário 
turístico da Plaza de Mayo. Já o Rojo Tango, no hotel Faena, traz um espetáculo mais 
chique, bem produzido e encantador. O tradicional El Querandí, com um espetáculo 
mais clássico, também faz sucesso entre os turistas. Os fãs de futebol não podem 
ir a Buenos Aires sem conhecer o La Bombonera, e, se quiserem saber um pouco 
mais sobre a história do futebol argentino podem dar um pulo no Museo de la Pasión 
Boquense. Para quem não sabe, a capital portenha tem um cassino, que fica em um 
navio ancorado no cais do Puerto Madero. Vale passar uma noite divertida apostando 
suas fichas no Casino Puerto Madero.

ONDE CURTIR
ATRAÇÕES 
 
Cafe Tortoni
www.cafetortoni.com.ar
+54 11 4342 4328

Casino Puerto Madero
casinopuerto-madero.com.ar 
+54 11 4363 3100      

El Querandí
www.querandi.com.ar 
+54 11 5199 1770 

La Bombonera
www.bocajuniors.com
+54 11 4362 1100 
 
Museo de la Pasión Boquense
http://www.museoboquense.com
+54 11 4362 1100 
 
Rojo Tango
www.rojotango.com
+54 11 5787 1536
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Buenos Aires também é um destino de compras muito desejado pelos brasileiros. 
Artigos de couro, outlets de marcas famosas e muitas lojas. O primeiro tour de 
compras pela cidade é a Calle Florida, a famosa rua de pedestres do centro, com o 
comércio mais tradicional da cidade. Aproveite para comprar cosméticos e se perder 
nas grandes lojas de departamento. Na esquina da Florida com a avenida Córdoba, 
está o shopping Galerías Pacífico, que por si só já é um cartão postal lindo. Passeio 
imperdível, mesmo para quem não é tão fã de compras. Para adquirir artigos de 
couro, como jaquetas, botas, bolsas, casacos de pele, o melhor lugar é a Calle Murillo, 
que tem lojas de fábrica com preços ótimos. Já as lojas mais chiques e moderninhas 
de Buenos Aires estão no bairro Palermo Soho, o mais elegante e descolado da capital 
argentina. Uma loja imperdível para conhecer em Palermo é a Barbie Store. As 
crianças e até as adultas vão se apaixonar pela superloja, que tem exposição de 
barbies antigas, manicure e cabeleireiro para crianças, loja de cupcakes, roupas, 
acessórios, além da linda e cor-de-rosa casa da Barbie.

ONDE GASTAR
LOJAS 
 
Barbie Store
www.barbie-stores.com
+54 0810 4444 BARBIE

Calle Florida
www.floridastreet.com      

Calle Murillo
www.murillo666.com.ar
+54 11 4856 4501 

Galerías Pacífico
www.galeriaspacifico.com.ar
+54 11 5555 5110 
 
Palermo Soho
www.vista-buenosaires.com
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O Caminito, na periferia do bairro La Boca, é o mais tradicional ponto turístico de 
Buenos Aires: uma rua pitoresca com casinhas coloridas de zinco, dançarinos de 
tango e imitadores do Maradona. Mas a maioria dos turistas acaba se divertindo mais 
em outros cartões-postais, como a Avenida de Mayo, que engloba a Casa Rosada 
e o Obelisco. De lá, quem quiser pode pegar o ônibus circular, que vai passando 
em todos os bairros turísticos com áudio-tour. Aos domingos, acontece a famosa 
feira de San Telmo. O agitado calçadão, com restaurantes e bares dos dois lados, 
fica repleto de barraquinhas de antiguidades, artesanatos e artistas performáticos 
na rua, dançando tango e fazendo brincadeiras. Para quem for com mais tempo, 
vale a pena pegar a balsa no Rio da Plata e passar um dia no apaixonante vilarejo 
Colonia del Sacramento, no Uruguay, uma cidade histórica tombada como pa-
trimônio da humanidade. 

RECREAÇÃO

Avenida de Mayo 
www.bue.gov.ar 
+54 11 2124 9064 

Caminito 
www.bue.gov.ar 
+54 11 2124 9064

Casa Rosada 
www.bue.gov.ar 
+54 11 2124 9064 
 
Colonia del Sacramento 
www.mapadomundo.org 
 
Feira de San Telmo 
www.feriadesantelmo.com 
 
Obelisco 
www.bue.gov.ar  
+54 11 2124 9064

ONDE RELAXAR
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