Recoleta
Recoleta In Buenos Aires is een van de meest trendy en luxueuze buurten in de stad. Het is een buurt met prachtige, Franse
stijl architectuur en grote pleinen en parken. Recoleta is een rustige en charmante wijk in de drukke stad. Het is een zeer
belangrijke toeristische bestemming.
9.07

Bus 130A aan Paseo Colon 470, dit ligt op 500 meters van het ViaVia Hostel.

9.39

Na 9 haltes moet je afstappen aan Avenida del Libertador 2051-083. 550 meters van deze halte vind je
de bekende begraafplaats van Recoleta. Deze kan je hier bezoeken en hiernaast vind je La Basilica de
Nuestra Señora del Pilar.

12.30

Dicht bij Buenos Aires Design, in het culturele centrum van Recoleta, vind je enkele goede restaurants
voor de lunch. Camping is een klein restaurant waar je buiten kan eten en Almacén De Pizzas is een
goed restaurant voor pizza’s.

14.00

Bezoek aan Floralis Genérica. Dit ligt op 550 meter van van de begraafplaats.

14.45

Bezoek aan de Nationale Bibliotheek. Dit ligt op 1 kilometer van Floralis Genérica.

15.45

Voor een zoete snack kan je gaan naar Un’ Altra Volta waar je ijs en chocolade kan kopen. Dit bevindt
zich naast restaurant Camping op het terras bij Buenos Aires Design.

16.00

Genieten van Plaza Francia. In het weekend is hier een markt in het hele park.

17.30

Tijd voor iets te drinken.

20.00

Diner in SaltShaker, gesitueerd op 900 meters van Plaza Francia. Het is een uniek concept waar je aan de
tafel zit met andere mensen. Een andere optie is La Pecora Nora.

22.00

Als je graag blijft voor iets te drinken kan je gaan naar Buller Pub & Brewing Recoleta.

…

Neem bus 130B op Avenida del Libertador 1459-1499 en na 11 haltes moet je afstappen aan Avenida
Paseo Colon 545. Dit is gelegen op 300 meter van ViaVia Hostel.

Prijs: retour met bus: 13 pesos (Sube card is nodig)

www.viavia.world
buenosaires@viavia.world

