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BUENOS 

AIRES

Confira o que a capital argentina tem de 
melhor, mas que ninguém nunca te contou!
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POR QUE 

BUENOS AIRES?

São tantos os motivos que tornam Buenos Aires um destino encantador, que fica
difícil saber por onde começar, então, o Fuja do Óbvio te ajuda! Primeiramente, a
capital argentina é um dos primeiros destinos internacionais dos brasileiros.

Se você sonha em sair do Brasil, conhecer uma nova cultura, que mesmo estando tão
perto de nós, é muito diferente, não pense duas vezes: arrume as malas e vá para
Buenos Aires. Além de oferecer opções de turismo para todos os gostos (inclusive
para o seu, que também prefere fugir do óbvio), a Argentina tem um benefício muito
importante: viajar para lá é barato! Não são raras as promoções de passagens ida e
volta por cerca de R$500,00 (quinhentos reais) saindo de diversos aeroportos
brasileiros.

Até aqui, já sabemos que é possível realizar o sonho de viajar para fora do Brasil
gastando pouco e fugindo do óbvio. Agora, aí vão outros motivos que te farão querer
embarcar amanhã.

Por ser um país vizinho, a viagem para a Argentina é rápida e você pode conhecer
muito de Buenos Aires em poucos dias. Então, a falta de tempo não é mais desculpa!
Até mesmo em um final de semana já dá para viver parte dessa incrível experiência.
Ah, e você nem precisa de passaporte para entrar lá. O documento de identidade já é
suficiente.



Importante falarmos disso logo no
começo: a suposta rivalidade entre
brasileiros e argentinos fica restrita aos
campos de futebol. Pergunte a
qualquer conhecido que já tenha ido a
Buenos Aires e irá confirmar: os
hermanos são muito hospitaleiros e
você, com certeza, se sentirá em casa e
vai querer voltar para lá sempre que
puder.

Além disso, Buenos Aires carrega um
ar europeu, tanto na arquitetura
quando no comportamento de seus
habitantes, tornando uma viagem à
América do Sul muito mais do que
uma simples experiência continental.
Cada atividade que indicaremos aqui
vai te mostrar o charme e a beleza que
os argentinos adoram e vivenciam no
dia a dia, mas que ninguém te conta.

Essa é uma oportunidade única para
você conhecer uma nova cultura e
renovar as energias, afinal, viajar é o
melhor remédio para os seus
problemas. Além disso, você poderá
fugir do óbvio visitando lugares que
vão além do comum, porque nem só
de tango vivem os hermanos.

BUENOS AIRES

VAMOS FUGIR PARA 

BUENOS AIRES?
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ANTES DE 

ARRUMAR AS 

MALAS...

Sempre que você for viajar para uma cidade ou um país
que ainda não conhece, vale a pena dedicar algum tempo
para uma pesquisa sobre as características da região. Mas,
como o Fuja do Óbvio não te deixa na mão, fizemos isso
por você. Confira as informações a seguir antes de começar
a arrumar as malas.



IDIOMA MOEDA

TRANSPORTE CLIMA

ESPANHOL

CONSIGO ME COMUNICAR 

EM PORTGUÊS?

PESO ARGENTINO

CONSIGO PAGAR EM REAL?

Buenos Aires oferece diversas
opções de transporte, como
bicicleta, ônibus, metrô, táxi e
aplicativos. Você também pode
percorrer muitos caminhos a pé.
Escolha o melhor para seu roteiro,
mas, o Fuja do Óbvio te deixa uma
dica: se optar por táxi, procure os
rádio táxis, que, em geral, são
mais profissionais.

Em Buenos Aires, as estações são
bem marcadas. Se você viajar no
verão, prepare-se para encontrar
temperaturas acima dos 30 graus
com frequência. Se for no inverno,
se agasalhe, pois os termômetros
chegam até à casa dos 5 graus.
Outono e primavera têm clima
ameno e agradável. Escolha a
época que combina com você.
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UM POUCO 

SOBRE BUENOS 

AIRES?

Segunda maior área metropolitana da
América do Sul, atrás apenas da
Grande São Paulo, Buenos Aires é a
capital da Argentina. Seu nome oficial é
Cidade Autônoma de Buenos Aires,
por isso, você vai ver a abreviação
CABA em muitos endereços. Um dos
principais destinos do mundo, a cidade
é rica em cultura e arquitetura, tendo
uma população que se orgulha de sua
tradição e valoriza sua história.

Um de seus ícones, Eva Perón, mais
conhecida como Evita, é reconhecida
mundialmente por seu ativismo
político, principalmente, durante o
período em que foi primeira-dama do
país, sendo seu esposo, Juan Domingo
Perón, presidente. A líder argentina foi
interpretada nos cinemas pela atriz e
cantora Madonna, tornando seu legado
ainda mais conhecido em todo o
mundo e consagrando a canção Don’t
Cry for me Argentina (ou No Llores por
mí Argentina, em espanhol) como um
dos temas do país.



FUGINDO DO

ÓBVIO EM

BUENOS AIRES

Confira aquilo que ninguém te conta, mas que os
argentinos adoram e que o Fuja do Óbvio recomenda. Com
todas essas dicas, você conseguirá montar o melhor roteiro
para sua viagem, conhecendo o que há de mais especial na
capital dos hermanos.



AO AR

LIVRE
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RESERVA 

ECOLÓGICA DE 

BUENOS AIRES

Também chamada de Reserva Ecológica Costanera Sur, está localizada entre o Puerto
Madero e o Rio da Prata, a poucas quadras do centro de Buenos Aires. Antes da
década de 1.950, foi um balneário no qual os argentinos costumavam se banhar.
Porém, nos anos 1.970, devido ao abandono, tornou-se uma espécie de depósito de
entulho, o que deteriorou a região. Na época, a intenção do governo era construir ali
uma área administrativa, e, por esse motivo, nunca houve uma preocupação com o
meio ambiente. Porém, em 1.984 a ideia foi abandonada.



A natureza, então, por conta própria, cresceu entre os resíduos, e as inundações
causadas pelo Rio da Prata ajudaram na recuperação do ecossistema.
Finalmente, em 1.994, a Secretaria de Turismo da Nação declarou a área como
sendo de interesse público e assim começou a transformação que levou ao que
existe atualmente.

Hoje, a reserva ocupa um espaço de 350 hectares, tem diversos lagos, é habitat
de variados tipos de aves, répteis e pequenos mamíferos, e conta com uma rica
flora típica da região. É um dos parques preferidos dos argentinos na hora de se
exercitar, fazer um piquenique, tomar um mate e andar de bicicleta à beira do
mais tradicional rio do país.

O parque só pode ser percorrido a pé ou de bicicleta. Devido ao seu tamanho, o
Fuja do Óbvio indica o passeio de bike. Mas, se você preferir, reserve uma tarde
inteira para caminhar pelas trilhas, relaxar e fazer um piquenique.

Vale lembrar: diferentemente de outros famosos parques de Buenos Aires,
como os Bosques de Palermo, a Reserva Ecológica Costanera Sur não tem
jardins coloridos e um ‘paisagismo’ requintado. Lá, é um local para se admirar a
beleza da natureza como ela é.

DUAS ENTRADAS: AV. BRASIL
E AV. VIAMONTE

TERÇA A DOMINGO, 8H ÀS 18H
ATÉ 19H NO HORÁRIO DE VERÃO

GRATUITA

buenosaires.gob.ar/reservaecologica
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FUENTE 

MONUMENTAL 

LAS NEREIDAS

Também conhecida como Lola Mora, em homenagem à sua criadora, a escultora
argentina Dolores Mora de Hernández, a fonte esculpida em mármore branco está
localizada próxima a uma das entradas da Reserva Ecológica Costanera Sur.

Hoje apreciada pelos argentinos, a obra causou polêmica quando foi inaugurada, em
1.903, por representar corpos nus. O Fuja do Óbvio sugere que a escultura seja
contemplada no mesmo dia da visita à reserva.

AV. DR. TRISTÁN ACHÁVAL 
RODRÍGUEZ, 1.401

turismo.buenosaires.gob.ar/
atractivo/fuente-de-la-nereidas
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BOSQUES DE 

PALERMO E 

PLANETÁRIO 

GALILEO GALILEI

Antes que você pense: ‘já ouvi falar desses bosques, então, deve ser algo óbvio’, a
gente te explica: os Bosques de Palermo são, realmente, um lugar bastante comum
entre os turistas, mas, existe um detalhe que os hermanos adoram e que nem todo
mundo sabe.
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As atrações noturnas da região são um show à parte e valerão cada segundo. Dentro
do parque existe um planetário, chamado Galileo Galilei (que você também já deve ter
ouvido falar) mas, o que ninguém conta, é que quando anoitece, a parte externa da
construção se torna um espetáculo visual. E você nem precisa estar dentro dele para
curtir.

A dica do Fuja do Óbvio é: chegue no parque antes do pôr-do-sol e se posicione em um
local com vista para o planetário. Quando começar a escurecer e as luzes se
acenderem, você vai agradecer por estar lá.

AV. INFANTA ISABEL, 410

TODOS OS DIAS
ENTRE ANTES DO PÔR-DO-SOL

GRATUITA

turismo.buenosaires.gob.ar/
atractivo/bosques-de-palermo



COMER

E BEBER
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FRANK’S BAR

Um pub eleito diversas vezes o melhor bar da Argentina e, adivinhe, pouco conhecido
pelos brasileiros. Mas, você já vai entender o motivo. O Frank’s Bar funciona quase
como um clube VIP. Ao longo dos dias, a equipe do local divulga pistas nas redes
sociais sobre qual será a ‘senha’ de entrada daquela semana.

Os clientes que disserem a senha na porta, podem visitar e conhecer o local, que é
fascinante, com música europeia dos anos 20, em um ambiente vintage, com orelhão
e chão de paralelepípedo.

São tantas atrações lá dentro, que seria injusto contar tudo aqui. E, com certeza,
estragaria a surpresa. É, com certeza, um dos locais para comer e beber mais fora do
óbvio de Buenos Aires e, por isso, é a nossa primeira sugestão.

Dica do Fuja do Óbvio: apenas vá!

RUA ARÉVALO, 1.445

CONSULTE A PROGRAMAÇÃO

franks-bar.com
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EL MUELLE

Se você estivesse em um aeroporto com algumas horas livres e tivesse a chance de
comer em um local charmoso, com uma vista privilegiada e um cardápio excepcional,
o que acharia? Certamente, toparia na hora! Isso é possível no El Muelle.

Localizado dentro do Club de Pescadores de Buenos Aires, em frente ao Aeroparque,
o restaurante tem arquitetura de deixar qualquer um impressionado e oferece uma
vista privilegiada do Rio da Prata.

A culinária inspirada no Mediterrâneo agrada a todos os paladares. Para visitar, é
preciso realizar a reserva pelo site do restaurante.

AV. COSTANERA RAFAEL 
OBLIGADO X AV. SARMIENTO  

SEGUNDA A SÁBADO, 8H À 0H 
DOMINGO, 8H ÀS 19H

elmuellerestaurante.com.ar
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CRYSTAL BAR

Só pelo fato de estar localizado no 32º andar de um hotel da região de Puerto
Madero, o Crystal Bar já é uma experiência e tanto. Para não deixar pro final, é
importante destacar que não é um dos passeios mais baratos que você encontrará em
Buenos Aires, mas valerá cada centavo.

A localização no topo do Alvear Icon Hotel permitirá que você tenha uma visão
privilegiada da Reserva Ecológica Costanera Sur (lembra dela na nossa primeira
dica?), do Rio da Prata e de boa parte de Buenos Aires.

RUA AIMÉ PAINÉ, 1.130

TODOS OS DIAS  - CONSULTE 
DISPONIBILIDADE E HORÁRIOS

alvearicon.com/gastronomia/crystal
-bar-puerto-madero

Mas, o visual é apenas uma pequena
parte da experiência incrível que os
coquetéis e pratos especiais do
cardápio vão te proporcionar. Faça sua
reserva pelo e-mail indicado no site do
Crystal Bar e aproveite.

Em Buenos Aires, alguns restaurantes,
bares e baladas adotam um dress code,
então, verifique os trajes indicados para
não perder viagem.
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NUESTRO 

SECRETO

Imagine vivenciar um tradicional asado, o churrasco argentino a céu aberto, no meio
da capital e em um ‘jardim secreto’. Essa é a proposta do Nuestro Secreto. Uma
fugida do óbvio que te transporta para o verdadeiro clima das reuniões de amigos e
familiares do país.

Localizado no hotel Four Seasons, é uma daquelas experiências em que o custo-
benefício fala mais alto. No restaurante, todos os detalhes são minimamente
pensados para que o cliente tenha o melhor atendimento possível, desde a qualidade
do carvão utilizado no churrasco até a decoração, que é um show à parte.

É uma excelente opção para reunir os amigos ou para um jantar romântico a dois.
Para conhecer e se deliciar com os pratos do cardápio, você precisa fazer uma reserva
pelo site do restaurante. E, vale lembrar, recomenda-se o traje ‘esporte fino’ para
entrar no local.

POSADAS, 1.086/88

DOMINGO, 12H30 ÀS 16H fourseasons.com/nuestrosecreto

QUARTA A SÁBADO
12H30 ÀS 15H30;  19H À 0H30
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DON JULIO

Ir para Buenos Aires e não comer parrilla é um crime. Fugir do óbvio não significa
ignorar a cultura local, pelo contrário! O Don Julio é considerado um dos melhores
restaurantes da cidade. E não seria para menos. Está em Palermo, um dos mais
tradicionais bairros da capital argentina, localizado em um prédio do século 19 e com
as paredes repletas de garrafas de vinho.

A qualidade inquestionável das carnes servidas encanta os visitantes, que o indicam
com total segurança. Mas, não se engane achando que lá só tem parrilla. Você
encontrará excelentes massas e empanadas, além de uma carta de vinhos de dar água
na boca.

O restaurante só aceita visitantes mediante reserva, que deve ser realizada
diretamente em seu site.

RUA GUATEMALA, 4.691

TODOS OS DIAS
12H ÀS 16H; 19H À 1H

parrilladonjulio.com



CURTINDO 

A NOITE
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CAMPING

Imagine um bar com clima de festival, decoração de festa tradicional, bancos e mesas
que contribuem para a integração, comida e bebida de qualidade e com preço justo,
atendimento personalizado – você tem até um isopor para manter a temperatura de
sua bebida – e o melhor: você é o DJ.



Se a descrição acima chamou sua atenção, você precisa conhecer o Camping.
Localizado no tradicional bairro da Recoleta, o bar ao ar livre reúne um público
heterogêneo, em um clima receptivo e descontraído.

Com seu smartphone, você acessa o site da casa (o wi-fi é por conta deles) e
pode indicar, na playlist disponível, qual a próxima música que vai tocar, além de
ter acesso ao menu completo. Você curte uma noite agradável com seus amigos
e ainda tem a chance de conhecer gente nova. A diversão é garantida!

AV. PUEYRREDON, 2.501

TERÇA A DOMINGO
12H À 0H

GRATUITA

campingba.com
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Pub ou balada? Por que não ambos? O The Shamrock te oferece duas experiências
em uma mesma noite. Com clima de Irish Pub no primeiro piso, o estabelecimento
oferece o melhor do rock e das cervejas para um happy hour que vai até a meia-noite.

Mas, antes que você pense em partir para um local mais agitado, depois da meia-
noite eles abrem o porão que revela uma balada eletrônica completa, que costuma
bombar até depois das 5h da manhã, com boa música e muita diversão.

Quando você sair de lá, vai se surpreender ao perceber que já é dia!

THE SHAMROCK

RODRIGUEZ PEÑA, 1.220

TERÇA A SEXTA, 18H ÀS 5H30
SÁBADO, 22H ÀS 6H30

VARIA DE ACORDO COM
A PROGRAMAÇÃO

theshamrock.com.ar
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Ambientado como uma estação antiga de trem, esse ‘bar-balada’ oferece aos clientes
uma verdadeira viagem no tempo. Ao entrar no estabelecimento, o cliente passa por
um acesso que cruza um vagão antigo, onde acontece a apresentação da casa.

Dentro do J.W. Bradley Bar, você encontra um ambiente descolado, com um grande
balcão decorado com a mesma temática. O DJ anima as noites com música boa e os
bartenders proporcionam um show à parte na preparação de drinks variados que você
certamente vai querer experimentar.

Para matar a fome, também são servidas porções variadas e hambúrgueres. Você
precisa reservar a entrada no site do bar.

J.W. BRADLEY

GODOY CRUZ, 1.875

CONSULTE A PROGRAMAÇÃO

VARIA DE ACORDO COM
A PROGRAMAÇÃO

bradleyltdbar.com



ESPORTE 

E BEM-ESTAR



BUENOS AIRES

27

HIPÓDROMO DE 

SAN ISIDRO

Para quem gosta de esportes, Buenos Aires tem opções interessantes, como o
hipismo. O Hipódromo de San Isidro é um jockey club posicionado entre os mais
importantes da Argentina.

Lá, você pode torcer, apostar e até praticar. Confira a programação no site e aproveite
para viver uma nova experiência na terra dos hermanos.

AV. MÁRQUEZ, 700

CONSULTE A PROGRAMAÇÃO

VARIA DE ACORDO COM
A PROGRAMAÇÃO

hipodromosanisidro.com



O hipismo é realmente um dos esportes preferidos dos argentinos. Em
Buenos Aires, você também encontra o Hipódromo de Palermo. O local é
uma excelente opção não apenas para quem deseja apostar no cavalo
preferido ou torcer em alguma corrida, mas também para conhecer o
restaurante Rabieta, que conta com cardápio refinado e cervejas artesanais
para todos os gostos.

AV. DEL LIBERTADOR, 3.949

CONSULTE A PROGRAMAÇÃO

VARIA DE ACORDO COM
A PROGRAMAÇÃO

rabieta.com.ar

HIPÓDROMO DE 

PALERMO
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SAN ISIDRO 

GOLF CLUB

O bairro de San Isidro concentra muitas das principais atividades esportivas de
Buenos Aires. Além do jockey club, lá também está localizado o San Isidro Golf Club,
que reúne uma série de atividades para quem deseja praticar o esporte. Aliás, você já
praticou golfe alguma vez no Brasil? Quem sabe sua estreia não seja na terra dos
hermanos...

Existem diversos tipos de aulas e torneios abertos à participação dos interessados. O
clube conta com opções para homens e mulheres e atividades em quase todos os dias
da semana. No total, são 18 buracos espalhados pelos campos. Há ainda uma escola
de golfe para crianças que desejem realizar cursos ou aulas experimentais.

AV. JUAN SEGUNDO 
FERNÁNDEZ, 386

TERÇA A DOMINGO 
CONSULTE DISPONIBILIDADE

VARIA DE ACORDO COM
A PROGRAMAÇÃO

sigc.com.ar



Apesar de ser uma grande cidade, Buenos Aires se
permite ser explorada com facilidade de bicicleta.
Não à toa, existem empresas que realizam passeios
guiados, que passam por muitos lugares a céu
aberto, como parques, monumentos e praças
históricas.

Além de um excelente exercício físico, esse tipo de
passeio proporciona uma visão nada convencional
da cidade, porém, bastante rica. A capital é
predominantemente plana, com avenidas amplas e
muita arquitetura para se admirar.

Para realizar um tour de bike, você só precisa
contatar uma das muitas agências especializadas.
Você pode, inclusive, solicitar um roteiro
personalizado, passando pelos lugares que preferir e
tornando sua experiência ainda mais exclusiva.

Uma das opções apresentadas é a visita de bike até
a cidade de Tigre, localizada a pouco mais de 30 km
de Buenos Aires. É um passeio que vale a pena, mas
que a gente vai contar um pouco mais à frente. Se
você optar por essa atividade, o Fuja do Óbvio
recomenda que contrate um tour guiado, para que
aproveite ao máximo seu dia.

Entre as muitas agências especializadas, uma das
melhores da cidade é a conhecida Rental Bike
Argentina (rentalbikeargentina.com).

TOUR DE 

BICICLETA
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PISCINAS 

PÚBLICAS

Como a gente comentou lá no começo, Buenos Aires é uma cidade muito quente no
verão. Mas, uma atração que praticamente nenhum turista conhece são as piscinas
públicas da capital, excelentes para que você possa se refrescar no calor.

Claro que se você preferir utilizar a piscina do seu hotel, se ele tiver uma, fique à
vontade. Mas, uma piscina pública será uma excelente oportunidade de conhecer
pessoas novas, principalmente os hermanos. Para encontrar a melhor opção, você
pode acessar o site da prefeitura (turismo.buenosaires.gob.ar).

Existem também as piscinas particulares, com preços que variam de $50 a $80 por
pessoa. Elas estão, geralmente, localizadas em hotéis.
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SKATEPARK 

PLAZA HAITI

Sim, Buenos Aires é eclética e oferece
atividades para todos os gostos e
estilos. Para quem curte skate, uma
excelente opção de passeio em sua
viagem à capital argentina são as aulas
do Skatepark Plaza Haiti.

O ambiente conta com diversas opções
de pistas, para iniciantes e avançados,
e tem o clima descontraído dos seus
praticantes. Além de andar de skate,
os visitantes também podem praticar
slackline e matar a fome fazendo um
piquenique.

DORREGO, 3.602/26 

CONSULTE PROGRAMAÇÃO

GRATUITA

clases-de-skate-skatepark-plaza-
haiti.com



CULTURA 

E TRADIÇÃO
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EL ZANJÓN DE 

GRANADOS

Uma jornada ao passado de Buenos Aires. Essa é a proposta do El Zanjón de
Granados, um museu que reúne arqueologia urbana em três construções históricas
datadas dos anos 1.500. A visita é uma verdadeira viagem pela história da evolução da
capital argentina ao longo dos séculos.

É um daqueles passeios que o Fuja do Óbvio indica com satisfação e que você não
pode perder, porque mostra, realmente, a história e tradição de Buenos Aires desde
os seus primórdios.

RUA DEFENSA, 755

SEGUNDA A SEXTA, 12H ÀS 15H 
DOMINGO, 11H ÀS 17H30

$150 A $300

elzanjon.com.ar
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USINA DEL ARTE

Considerada um ícone arquitetônico de Buenos Aires, a Usina del Arte é um espaço
que reúne diversas expressões artísticas, como música, teatro, artes plásticas,
gastronomia, oficinas e muito mais.

O local reúne artistas argentinos e estrangeiros em instalações que proporcionam
acesso à cultura aos visitantes, sejam eles moradores de Buenos Aires ou turistas.
Com programação semanal que varia de acordo com as atrações em cartaz, a Usina
del Arte é uma opção para quem deseja vivenciar de perto, e na prática, a cultura da
Argentina.

E o melhor: é de graça! Você só precisa agendar pelo site.

RUA AGUSTÍN CAFFARENA, 1

TERÇA A QUINTA, 14H ÀS 19H 
SEXTA A DOMINGO, 10H ÀS 21H

GRATUITA

buenosaires.gob.ar/usinadelarte
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CCK

O Centro Cultural Kirchner, ou simplesmente CCK, foi inaugurado em 2.015, pela
então presidente Cristina Kirchner. Instalado no antigo palácio sede do Correio
Central de Buenos Aires, o local chama a atenção dos visitantes por sua beleza e
imponência. Não à toa, é o maior centro cultural da América Latina e o terceiro maior
do mundo.



Todas as atividades e atrações do CCK
são gratuitas e destinadas a públicos
de todas as idades, inclusive crianças.
Por lá, acontecem espetáculos de
música, exposições de arte, aulas e
instalações especiais de artistas
argentinos e estrangeiros.

O Fuja do Óbvio recomenda que você
dedique algumas horas ao centro
cultural e que se permita ‘viajar’ lá
dentro. Para visitar as exposições,
você deve reservar a entrada com
antecedência no site do CCK. Lá,
também estão disponíveis as datas de
cada atração.

RUA SARMIENTO, 151

TERÇA A DOMINGO, 12H ÀS 19H

GRATUITA

cck.gob.ar
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PALÁCIO 

BAROLO

Uma das construções mais bonitas de Buenos Aires e, ainda assim, pouco visitada, o
Palácio Barolo pode ser visitado em seu último dia na cidade, para fechar a viagem
com chave de ouro.

Ao final do tour pelo antigo edifício de escritórios tradicionais de Buenos Aires, você
terá uma vista impressionante da cidade. Quando foi inaugurado, em 1.923, o Palácio
Barolo era o prédio mais alto da América do Sul, por isso, até hoje é possível ter uma
visão incrível da capital.



Hoje, o espaço conta com
diversas atrações culturais,
como concertos, oficinas e
peças teatrais. Você pode
consultar a programação no
site e se preparar para a
visita.

AV. DE MAYO, 1.370

SEGUNDA A SÁBADO
9H ÀS 20H

VARIA DE ACORDO COM
A PROGRAMAÇÃO

palaciobarolo.com.ar
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TEATRO COLÓN

À primeira vista, o Teatro Colón pode parecer um passeio óbvio, já que está em
praticamente todas as indicações de roteiros para Buenos Aires. Mas, o Fuja do Óbvio
propõe aqui um olhar diferente: ao invés de apenas fazer a tradicional visita guiada ao
teatro, que tal assistir a um espetáculo?

A principal casa de ópera da Argentina conta com uma rica programação com
atrações como concertos e apresentações de balé. Você pode consultar a agenda
diretamente no site do teatro e se preparar para viver uma experiência única.

RUA CERRITO, 628

TODOS OS DIAS
9H ÀS 17H (VISITAS)

VARIA DE ACORDO COM
A PROGRAMAÇÃO

teatrocolon.com.ar
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TIGRE

O Fuja do Óbvio gosta tanto de fugir do óbvio que neste guia sobre Buenos Aires a
gente te propõe um passeio fora de Buenos Aires. Como falamos na página do tour de
bicicleta, uma ótima opção de atividade é visitar a cidade de Tigre.

Vizinha da capital, ela oferece atrações que farão o seu dia valer a pena. Lá, você
encontrará o porto de frutas, que abriga lojas típicas que oferecem produtos e
alimentos que carregam toda a tradição argentina.



Além disso, você pode fazer um passeio de barco e conhecer a vida e o dia a
dia dos moradores da chamada ‘Veneza da Argentina’: uma região de casas à
beira de canais banhados pelos rios Tigre e Luján, que só têm acesso por via
aquática.

Mas, não imagine que você encontrará casebres humildes, com ares
ribeirinhos. Você vai se surpreender com a arquitetura do local. E por falar
em arquitetura, vale a pena visitar o Museu de Arte do Tigre e se inspirar
com as exposições e com a construção que é puro charme.

Se você não for de bike, dá para ir de trem ou optar por um passeio guiado.
Na maioria dos casos, existe um transfer que te busca no hotel onde estiver
hospedado.



DICA

BÔNUS
‘QUEM VÊ 

CARA...

NÃO VÊ 

CORAÇÃO’
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LA PUERTA ROJA

Ao olhar uma simples portinha vermelha você pode até pensar: ‘o que será essa
espelunca?’. Mas, nunca subestime o ditado ‘quem vê cara, não vê coração’. Essa é
entrada do La Puerta Roja, que significa, em bom português, nada mais, nada menos
que: A Porta Vermelha. É por ela que se tem acesso a um dos lugares mais
encantadores de Buenos Aires, e um dos preferidos dos argentinos.

O pub conta com ambiente descontraído e um cardápio de dar água na boca. Para os
amantes de cerveja, tem chopp e long neck de diferentes rótulos. Entre as demais
bebidas, destaque para uma grande variedade de whiskies. Para comer, as tradicionais
papas fritas argentinas e muitas opções de hambúrguer.

Se os hermanos recomendam, o Fuja do Óbvio assina embaixo e indica como uma das
melhores opções para curtir a noite em Buenos Aires.

RUA CHACABUCO, 733

TODOS OS DIAS
12H ÀS 2H

lapuertaroja.com.ar
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PARA NÃO 

ESQUECER...

Buenos Aires é incrível! Quem já foi, quer voltar! Quem não conhece, quer visitar! É
uma cidade viva, que respira cultura e tradição, mas que guarda alguns segredos
fascinantes, que poucos têm acesso.

Esse guia especial te apresentou mais de 20 atrações fora do óbvio. Agora, você já
pode programar sua visita à capital argentina.

Quando estiver lá, se permita tomar muitos cafés e comer vários alfajores. Prove
todas as empanadas que puder! E lembre-se: os lugares mais simples podem te
proporcionar os sabores mais marcantes.

Agora, se você leu todo esse guia e acha que já acabou, siga para as próximas páginas
e veja que o Fuja do Óbvio também prefere ir além do esperado.



MAS, E O

TRADICIONAL?

Fugir do óbvio é incrível e é para te ajudar nisso que
estamos aqui! Mas, se você estiver em Buenos Aires,
indicamos também alguns passeios tradicionais e
conhecidos que, com certeza, vão contribuir para tornar
sua viagem ainda mais inesquecível. Ah, e claro, se preferir,
você pode guardar essas dicas para sua próxima visita.



OBELISCO DE

BUENOS AIRES

Cartão postal da capital, está localizado no cruzamento das avenidas Corrientes e 9
de Julio. O Obelisco é cercado por um jardim e rende algumas das mais belas fotos
de Buenos Aires.

TANGO

Ritmo tradicional da Argentina, sua origem ainda é incerta. O que se sabe, é que
nasceu às margens do Rio da Prata. Para conhecer uma verdadeira noite argentina,
visite o Señor Tango.

BUENOS AIRES

47

CAMINITO

Considerada uma rua-museu, a
região abriga casas coloridas
tradicionalmente argentinas no
bairro La Boca.

CASA ROSADA

A icônica sede do Governo da
Argentina é um dos pontos turísticos
mais visitados do país e está
localizada na também famosa Plaza
de Mayo.



PUERTO

MADERO

Uma das regiões mais
sofisticadas de Buenos Aires, o
Puerto Madero abriga alguns
dos principais restaurantes da
cidade.
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PUENTE DE LA MUJER

Visitar o Puerto Madero permite, também, conhecer a Puente de la Mujer, outro
ícone da capital argentina.

FLORALIS

GENÉRICA

A escultura metálica em
formato de pétalas, que
abrem e fecham de acordo
com o horário do dia, é um
dos famosos cartões postais
de Buenos Aires.

CEMITÉRIO DA

RECOLETA

Não se espante! Em Buenos Aires até o cemitério é ponto turístico e o da Recoleta é
considerado um dos mais bonitos do mundo.
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ROSEDAL

Também localizado no bairro de Palermo, o Rosedal conta com mais de 18 mil
rosas rodeadas por lagos e paisagens especiais.

LA BOMBONERA

Para os amantes do futebol, a ida
ao bairro La Boca pode render
ainda uma visita ao famoso estádio
do Boca Juniors.



O Fuja do Óbvio é uma plataforma de conteúdo para viagens.
Surgimos por um simples motivo: ninguém nunca te conta, mas a
parte mais legal de uma viagem é aquela que sai do roteiro padrão e
dos pontos turísticos que todos visitam.

Nosso objetivo é te mostrar como é bom visitar lugares novos e
desconhecidos, cheios de surpresas e de atrações quase exclusivas.
Mas, também queremos que você saiba que é possível viajar para as
cidades mais tradicionais e fazer atividades que sejam pouco
divulgadas, que façam parte da vida dos nativos e que, em geral,
guardam segredos encantadores.

A gente acredita que toda viagem vale a pena! É claro que podemos
e devemos visitar Paris e conhecer a Torre Eiffel, viajar para Nova
York, passear pelas ruas de Roma e entrar no Coliseu, ir para o Rio
de Janeiro e contemplar o Cristo Redentor. O tradicional tem sua
magia e deve ser respeitado. Mas, se você conseguir ir além, com
certeza terá ótimas histórias para contar para os amigos e guardará
lembranças que não têm preço.

FUJA DO

ÓBVIO



WWW.FUJADOOBVIO.COM

oficialfujadoobvio

fuja.do.obvio


