BUENOS AIRES
Para ver os pontos turísticos mais tradicionais, o citytour é mais do que
suficiente. Em razão do pouco tempo, não vale a pena perder tempo
retornando a estes locais. Durante o Tour aproveitem para entrar na
catedral (que por fora não diz muito, mas por dentro é magnífica):

e dar milho para os pombos na praça do congresso:

Aproveitem também para passear por todo "el
caminito", no bairro "la boca":
O ideal é fazer o Tour já no início da viagem,
para ter uma noção geral da cidade, e não
correr o risco de ficar visitando lugares que
farão parte do trajeto. Depois vocês podem se
dedicar mais a outros pontos interessantes da
cidade.
A Recoleta é um bairro chique e gostoso, cheio
de atrações. Dá para passar um dia inteiro aqui.
Ou mais. É nosso local predileto.
Vale a pena passear pela praça no sábado ou
domingo de tarde, pela feira e pelo Buenos Aires
Design. No mapa vocês verão todos os pontos
importantes da Recoleta para visitar. Bem em
frente à praça há o café "La Biela", um dos mais
antigos e tradicionais de Buenos Aires, que era freqüentado pelo Juan
Mamuel Fangio. No Buenos Aires Design fica o Hard Rock Café. Ao lado
esquerdo do cemitério há um cineplex realmente muito legal (Complejo

Village Recoleta – ATUALMENTE ESTÁ FECHADO EM
REFORMA), com várias salas de cinema, livraria, e vários restaurantes na
calçada. É um dos nossos locais favoritos em BA.

Ainda na Recoleta, vale a visita aos museus (O Nacional de Belas Artes, e
o Malba). Um programa muito legal, pois os acervos são excelentes. O
Museu de Belas Artes tem obras bastante importantes, de vários artistas
como: Edgar Degas, Edouard Manet, Claude Monet, Pablo Picasso,
Jackson Pollock, Cândido Portinari, Vincent Van Gogh e outros.
Ao lado do Malba, há um shopping muito legal (Passeo Alcorta). É um
Shopping muito bonito, assim como o Patio Bullrich (na Recoleta) e o Alto
Palermo (shopping enorme, no final da Av. Santa Fé). Os shoppings são
caros, mas são bons passeios. Em todos os shoppings há quiosque de uma
loja chamada Grabatto (http://www.grabatto.com/). Eles fazem só produtos
personalizados com o seu nome (carteiras de couro, marcadores de livros,
cartões, papéis de carta, seladores de cera com iniciais, marcadores de
marca d’água etc.) Os produtos ficam prontos no mesmo dia. Eles fazem
cartões, adesivos e papéis de carta infantis, com o nome da criança. São
lindos. Há uma loja maior em uma esquina ao lado das Galerias Pacifico.
E quando passearem pela “Calle Florida”, vale entrar nas “Galerias
Pacífico”. Um shopping muito lindo.

Um shopping muito lindo.

Palermo Soho é interessante, e tem Starbucks. Mais gostoso para passear de
dia, pois de noite não é tão bom. Melhor para ir direto para algum
restaurante já conhecido, e não para passear.
As livrarias são ótimas. A que mais gostamos é a El Ateneo.

A melhor é a da Avenida Santa Fé nº 1860. Era um teatro, e é inesquecível.
Este é um programa que não perdemos. A El Ateneo da Calle Florida
também é muito boa, mas não se compara.
As boates (todas com mais de uma ambiente) têm mesas para o jantar, com
música ao vivo. Após meia noite ou uma hora eles retiram as mesas, e
começa um novo show. São várias, com destaque para a Asia de Cuba, no
Puerto Madero.
Para jantar há restaurantes de categoria, como os dos hotéis Alvear e Faena
(decorado por Philippe Stark), e também o “Cabaña Las Lilas”, no “Puerto
Madero”, e o Casa Cruz em Palermo Soho. Mas são restaurantes muito
caros (principalmente os dois primeiros). Nós gostamos mais ainda de ir ao
Hard Rock Café (Buenos Aires Design), ou qualquer um dos restaurantes
próximos do Complejo Village Recoleta e nas praças da Recoleta.
Caminhando pela calçada, partindo do La Biela (nosso preferido), até o
Complejo Village Recoleta, há muitos e muitos restaurantes, vários nas
calçadas. E o próprio Buenos Aires Design também tem alguns restaurantes
legais. E o Burger King da Calle Florida é muito bonito.
Um jantar no La Bourgogne, o restaurante francês do Hotel Alvear, é bem
especial. O chef é o único Relais Gourmand francês da Argentina.

Mas a decoração do restaurante é sóbria. Muito melhor é o buffet ao meio
dia, no restaurante do térreo.

Custa cerca de 180,00 pesos por pessoa com um refrigerante, e é
simplesmente divino, espetacular.
Ainda que não seja para jantar, é imperdível fazer um passeio pelo Puerto
Madero!!! (fotos):

E no final, do lado contrário do Rio, há um cassino flutuando. Interessante
conhecer.
Também imperdível é o Tour Guiado pelo Teatro Colon. É deslumbrante.
Algo que se vê em poucos países do mundo.

Vocês provavelmente chegarão ao Teatro Colon pela Avenida 9 de julho.
Mas a frente do teatro é pelo outro lado (em frente à praça dos tribunais),
onde há um dos cafés mais tradicionais, o petit colon.

Escolher algum dos vários cafés tradicionais da cidade, são todos
maravilhosos, como o café Tortoni, que tem show de tango gratuito.
Vale a pena dar uma volta a pé pela rua Alvear, para lembrarmos quão
pobres (paupérrimos) mortais somos... A rua inclui o Hotel Alvear.
Imprescindível dar uma olhada dentro e se sentir em um conto de fadas.
Local ideal para ir ao banheiro. As toalinhas de papel são tão grossas que
parecem tecidos, assim como as do Faena (eu, cafona como sou, até trouxe
algumas...).
No domingo acontece a internacionalmente famosa feira de antigüidades de
San Telmo. Vale a pena para conhecer apenas se gostarem deste tipo de
coisa (antiguidades).

Um programa legal é o zoológico, que é maravilhoso, e fica em Palermo.
Muitos animais lindos em ótimos habitats. Os Zôo tem duas entradas.
Normalmente a entrada pela Av. Del Libertador tem menos fila do que a
entrada pela Plaza Italia. Um passeio pelo parque 3 de febrero também é
muito legal, e fica ao lado do Zôo.
Outro passeio realmente divertido é o Hipódromo Argentino de Palermo,
aos finais de semana. Inaugurado em 1876, promove e explora as corridas
de cavalos em Buenos Aires. É um local muito bonito e chique. E, quem
diria, muito divertido! As apostas começam em 1 peso, e as corridas a cada
meia hora aproximadamente, ou um pouco menos.
Perto do hipódromo, há um shopping com um hipermercado JUNBO (dá
para ir a pé). Ótimo para fazer compras de comidas e produtos de higiene.
Outro grande supermercado é o Carrefour no térreo do Passeo Alcorta.

Bom, estas são apenas algumas dicas das muitas atrações que vocês
poderão aproveitar. Não esqueçam – pegar sempre táxi Radio-Táxi.
Boa Viagem!!!

