
Como chegar a Santa Fé – Argentina 

 

• Rodoviária 
 

 A rodoviária de Santa Fé se chama “Estacion Terminal de Ómnibus Gral. Manuel 

Belgrano”. Pela rodoviária, passam várias linhas de ônibus vindo de diferentes cidades. Próximo 

à rodoviária você pode tomar um ônibus para ir ao Festival, ou à sua hospedagem. 

O site moovitapp.com pode ajudá-lo a encontrar a linha de ônibus de que precisa, só é 

necessário selecionar o país (Argentina) e a cidade (Santa Fé) no site, e informar o ponto de saída 

e o de chegada. O moovitapp também tem um aplicativo para celular. 

 

• Aeroporto  

 

❖ Aeroporto Sauce Viejo – Santa Fé 
 

 O aeroporto da cidade de Santa Fé se chama Aeroporto Sauce Viejo, a 17 km do 

centro da cidade. Por não ser um aeroporto muito grande, somente as empresas 

Aerolineas Argentinas e a Copa Airlines trafegam por ele. Há diferentes maneiras de 

chegar ao centro da cidade. Confira abaixo algumas dicas: 

 

 - Transporte Público 

   A Linha C (“Continental”) faz o percurso para Santa Fé. A viajem demora em 

torno de 1h 35 min; será o modo mais barato para chegar até a cidade. 

 

 - AeroBUS: 

 Serviço de transporte especial, que faz o transporte de passageiros do aeroporto 

até o terminal de ônibus de Santa Fé (Estación Terminal de Ómnibus de Santa Fe Gral. 

Manuel Belgrano). O horário de saída para a cidade é coordenado com a chegado 

dos voos. É uma viajem mais confortável que o transporte público, porém terá um 

valor um pouco maior. Provavelmente, é a opção que tem o melhor custo benefício. 

 

 - Aluguel de carros 

 O aeroporto conta com as empresas AVIS e Rent-a-car, de nível internacional, 

para aluguel de carros.  

 

 

https://moovitapp.com/


❖ Aeroporto Internacional Rosário Islas Malvinas - Rosário 

 

 Outra opção de aeroporto é o Aeroporto Internacional Rosário Islas Malvinas, na cidade 

de Rosário, a uma distância de, aproximadamente, 176 km de Santa Fé. Por ser um aeroporto 

internacional, ele tem mais opções de voos e de preços de passagens. Para chegar a Santa Fé, 

você pode ir à rodoviária de Rosário, chamada “Terminal de Ómnibus Mariano Moreno”, e de lá 

pegar um ônibus para Santa Fé. Há opções de horários de ônibus de Rosário para Santa Fé 

durante todo o dia. A passagem custa, em média, Ar$ 605,00 (pesos argentinos). 

 

- Para ir do aeroporto à rodoviária de Rosário, há diferentes maneiras. Confira abaixo algumas 

dicas de como fazer esse trajeto: 

 - Aeromovi 

 Serviço que oferece um ônibus que leva direto à rodoviária de Rosário e a outros 

pontos. A vantagem é que não é um ônibus de linha convencional, então é mais rápido e 

confortável.  

A tarifa é Ar$ 135,00 (pesos argentinos). 

Veja mais informações no site: www.aeromovi.com.ar 

 

 -Transporte público 

 A linha de ônibus 115 – Aeroporto – Cidade Universitária, também leva à rodoviária de 

Rosário. A opção do transporte público é a mais econômica, porém será uma viajem um pouco 

mais longa devido as várias paradas ao longo do trajeto.  

A tarifa é AR$ 32,50. Pagando uma tarifa, podem-se utilizar vários ônibus durante o período de 

1h. É necessário ter o cartão MOVI, para pegar os ônibus.  

 

 - Táxi 

 No aeroporto você pode encontrar disponíveis os táxis cadastrados. É a viajem mais 

confortável e rápida, mas será também a de maior custo. 

 

http://www.aeromovi.com.ar/

