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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