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Meu nome e Paula Colantonio. Sou autora
do blog Argentravel.Meu objetivo com este
guia e desvendar uma Buenos Aires
autentica. Aqui vivi a maior parte de minha
vida e quero mostrar-lhe com olhos de
local, esta cidade que conheco e amo.O
percurso esta pensado para aproveitar
plenamente a cidade, por 48 horas. A
informacao esta organizada dia a dia e hora
por hora.
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