Palermo
Palermo is de grootste wijk van Buenos Aires. Palermo is bekend door de vele restaurants, bars, winkels,… Als je een rustige
dag wilt moet je naar hier gaan. Ook kan je hier verschillende parken vinden waar je kan genieten van de rust en de natuur.
9.30

Neem bus 130A aan Avenida Paseo Colón 470, dit is gelegen op 500 meter van ViaVia Hostel.

10.24

Na 13 haltes moet je afstappen aan Avenida Presidente Figueroa Alcorta. De Japanse Tuinen bevinden
zich op 270 meter van deze halte.

10.30

Bezoek de Japanse Tuinen en geniet van de natuur.

12.00

Het is mogelijk om te lunchen in het restaurant van de Japanse Tuinen.

13.30

Van het restaurant is het ongeveer 9 minuten wandelen naar het MALBA. (Av. Figueroa Alcorta 3415).

13.40

Bezoek MALBA. Dit is het Latin American Art Museum of Buenos Aires.

16.00

Na het bezoek aan het museum kan je tijd spenderen in het speciale park El Paseo Rosedal. Dit park is
bekend door de vele rozen. Het is ongeveer 18 minuten wandelen van MALBA.

17.39

Van El Paseo Rosedal neem je bus 34A of 34B aan Avenida Libertador 3602-3650.

17.51

Na 6 haltes stap je af aan Darregueyra 2102-2149. Vanaf hier wandel je 9 minuten naar Plaza Armenia.
Hier zijn veel bars waar je iets kan drinken voor het diner.

20.00

Van Plaza Armenia is het 5 minuten wandelen naar een goed vlees restaurant of ook wel ‘Parilla’ Don
Julio (Guatemala 4699). Een ander goed vleesrestaurant is gelegen op 17 minuten wandelen The
Argentine Experience (Fitz Roy 2110 Palermo Holleywood). Als je graag goede hamburgers wil eten kan
je gaan naar Burger Joint (Jorge Luis Borges 1776), dit is 5 minuten wandelen van Plaza Armenia.

22.31

Om terug te gaan naar ViaVia Hostel van Plaza Armenia wandel je 14 minuten naar Avenida Santa Fe
(bushalte Scalabrini Ortiz) en hier neem je bus 152A naar Avenida Paseo Colón 667. Vanaf hier is het 2
minuten wandelen naar ViaVia Hostel.

Prijs: MALBA: 100 pesos (woensdag 50 pesos)
Jardin japonés: 95 pesos
Bus: 19,50 pesos (sube card is nodig)
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