Dicas
malaparadois
Buenos Aires - Argentina
Onde se hospedar em Buenos Aires e fazer umas comprinhas
Já estive em Buenos Aires algumas vezes e posso afirmar: - A capital Portenha é muito legal!
Mas não espere uma capital europeia, mesmo eles achando que são! Aos amigos portenhos...
Não fiquem chateados ok? Como disse gosto de B.A.
Minhas dicas de hospedagem são para cantos diferentes de B.A.
Dividi por regiões e temas: Badalação, Compras e Romântico.
Vamos as dicas!
BADALAÇÃO
Palermo
Palermo é um bairro que se transforma durante a noite. De dia tem pouco
movimento, é um bairro residencial e tem poucas pessoas na rua, mas tudo muda
quando começa a anoitecer. O bairro é dividido em Palermo Soho, onde realmente
acontece o agito, e o Palermo Hollywood, ontem tem mais restaurantes e
boutiques de luxo. Mas, se o seu foco é curtir a noite, então vale conhecer estes
lugares:
Belushi
Este bar fica no Palermo Soho, na Calle Honduras, 5333. Com um cardápio bem
contemporâneo, você pode escolher uma porção enquanto toma o seu Martini ou
outro drink criativo que eles fazem por lá. A música não é tão alta e a ideia do bar é
sentar em uma mesa e conversar, por isso, muita gente escolhe o Belushi como um
esquenta pré-balada.
Saiba mais no site: http://belushi.com.ar/
Congo Bar
Também no Palermo Soho, ali na Calle Honduras, 5329, fica este bar mais
descolado e moderninho, com um extenso cardápio de drinks. É um ótimo lugar
para se encontrar com os amigos, conversar e decidir o destino da noite. E o mais
legal é que ele é muito frequentado pelos argentinos e por poucos turistas.
Saiba mais no site: http://barcongo.com.ar/
Carnal
Este bar fica no Palermo Hollywood, na Calle Niceto Veja, 5511. É um lugar
sofisticado, com porções contemporâneas e drinks criativos e diferentes. E o mais
bacana? Toca reggae. Dica: suba as escadas e conheça o terraço do bar.

Saiba mais no site: http://www.carnalbar.com.ar/
5411 Soho Hotel – 3 estrelas
Thames 1565, Palermo, 1414 Buenos Aires
Diárias a partir de R$ 215,00
Contato: +54 11 4833 9233
Ultra Hotel Buenos Aires – 4 estrelas
Gorriti, 4929, Palermo, C1414BJO Buenos Aires
Diárias a partir de R$ 270,00
Contato: +54 11 4833 9200

COMPRAS
B.A. não é mais a barbada de outros tempos. Simples assim. Mas o câmbio
permanece favorável – apesar da desvalorizada dos últimos tempos, os vinhos,
artigos de couro e as grifes continuam por ali. Se os preços não estão convidativos
como antes, aproveite do jeito que dá. Ainda é possível, sim, fazer compras e
encher as sacolas em Buenos Aires.
OS OUTLETS
Os outlets da Avenida Córdoba (entre a Calle Lavalleja e a Avenida Juan B. Justo)
são tiro certo para garimpar descontos, mas vale ficar atento. Os pontos manjados
pegam os desavisados: as araras costumam esconder artigos com pequenos
defeitos, sujos e até de origem duvidosa (certifique-se de que a camiseta não está
descosturada e que os zíperes da bolsa abrem e fecham normalmente antes de
passar no caixa, ok?). Os preços não pareceram tão legais? É bem possível que
você encontre um pacote de meias Nike pelo mesmo valor na loja do shopping.
Gaste onde for mais conveniente.
Onde ir: Avenidas Córdoba (entre a Calle Lavalleja e a Avenida Juan B. Justo, no
Centro), Francisco de Aguirre e Gurruchaga (em Villa Crespo).
Se o tempo for curto, escolha entre o Abasto (Av. Corrientes, 3247, Abasto), Dot
Baires (mais afastado, fica em Saavedra, a 30 minutos de táxi do Centro de Buenos
Aires) ou o Unicenter (também mais longinho, em San Isidro). Eles têm mais lojas
e praças de alimentação amplas.
Recomendo ficar no Centro, pela Calle Florida, onde você terá acesso à todos os
bairros, praças, Puerto Madero... Podendo fazer tudo à pé!
Grand King Hotel – 4 estrelas
Lavalle, 560, Microcentro, C1047AAL Buenos Aires
Diárias a partir de R$ 170,00
Contato: +54 11 4393 4012
Este hotel eu recomendo! Fica a apenas 3 quarteirões do Shopping Pacifico, e a
1 quadra das principais paradas de ônibus e da Avenida Corrientes. Tem uma
decoração elegante e uma localização central, na principal zona comercial de
Buenos Aires.

Liberty Hotel – 3 estrelas
Av. Corrientes 632, Microcentro, 1043 Buenos Aires
Diárias a partir de R$ 130,00
Contato: +54 11 5279 0000
O Liberty Hotel ocupa uma pousada da década de 60 que foi reformada e está
localizado na animada Avenida Corrientes, em Buenos Aires.

ROMANTICO
Puerto Madero
Em B.A. eu considero um local adequado e romântico a região de Puerto Madero.
Seus restaurantes, luar a beira do Rio da Prata... Muito show! Mas o local também
é de badalação! Com uma área portuária revitalizada nos anos 90, que se tornou
um dos bairros mais badalados nessa “nova” Buenos Aires, repleto de bares,
restaurantes da moda e hotéis de luxo.
As opções por Palermo e Recoleta também são boas para os casais (veja acima os
hotéis de Palermo).
Hilton Buenos Aires – 5 estrelas
Macacha Guemes 351, Puerto Madero, C1106BKG Buenos Aires
Diárias a partir de R$ 530,00
Contatos: 0800 047 4464 ou +54-11-4891-0000
Unique Art Madero – 4 estrelas
Chile 80, Puerto Madero, 1201 Buenos Aires
Diárias a partir de R$ 415,00
Contato: +54 11 2196 2900

Alerta malaparadois:
Em Buenos Aires você pode ficar na região do centro que fica mais fácil acesso a
tudo. Quando se vai a primeira vez é o que indico, pois tem outros bairros legais
para ficar mas são mais indicados quando já se conhece. Você se desloca muito
mais fácil para tudo.
Outra sugestão: Evite se hospedar fora do micro centro, Palermo, Puerto Madero
Recoleta e bairros como La Boca. É um pouco perigoso, mas se gosta de
aventuras... Vá em frente.
Novas dicas, histórias e fotos de viagens.
Visite: http://www.malaparadois.com/
Siga: https://twitter.com/@Malaparadois
Curta: https://www.facebook.com/malaparadois
Participe: https://www.facebook.com/groups/malaparadois/
Compartilhe a sua história também! Envie-nos um e-mail contando suas aventuras!
E-mail: malaparadois@gmail.com

