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 PACOTE – FOZ DO IGUAÇU  
 

Período da viagem: de 01 de JULHO a 31 de DEZEMBRO 

Foz do Iguaçu tem tudo para cativar seu coração já nos primeiros momentos. Os 
amantes da natureza precisam dividir sua atenção entre paisagens inesquecíveis, 
espécies raras de animais e muito verde! Além das belíssimas Cataratas, a cidade 
oferece atividades radicais, parques, variedade de restaurantes, passeios e hotéis 

sofisticados, sem contar a possibilidade de fazer comprinhas no Paraguai, que podem 
valer muito a pena. Por sua beleza natural, Foz do Iguaçu atrai pessoas do mundo 

inteiro, é comum ver turistas estrangeiros por todas as partes. Os 44 voos domésticos 
com destino ao Aeroporto de Foz também é um incentivo para que seja um desejo de 

viajantes brasileiros. 
 

O PACOTE INCLUI: 
 Traslado regular aeroporto / hotel em Foz do Iguaçu / aeroporto; 

 04 noites de hospedagem em Foz do Iguaçu com café da manhã; 
 Passeio Cataratas do Iguaçu (lado Brasil) e Parque das Aves (não inclui ingressos). 

 
VALORES: 

 

HOTEL INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO 

FOZ PLAZA HOTEL ✮✮✮ 
www.fozplazahotel.com.br 

R$ 807,00 R$ 546,00 R$ 485,00 

BOGARI HOTEL ✮✮✮ 
www.bogarihotel.com.br 

R$ 834,00 R$ 586,00 R$ 544,00 

DEL REY HOTEL ✮✮✮ 
www.hoteldelreyfoz.com.br 

R$ 892,00 R$ 612,00 R$ 537,00 

HOTEL BELLA ITALIA ✮✮✮✮ 
www. hotelbellaitalia.com.br 

R$ 871,00 R$ 642,00 R$ 572,00 

FALLS GALLI HOTEL ✮✮✮✮ 
www.gallipalacehotel.com.br 

R$ 900,00 R$ 637,00 R$ 602,00 

NADAI CONFORT HOTEL & SPA ✮✮✮✮ 
www.nadaiconforthotel.com.br 

R$ 1.080,00 R$ 707,00 R$ 619,00 

RAFAIN PALACE HOTEL ✮✮✮✮ 
www.rafainpalace.com.br 

R$ 1.455,00 R$ 814,00 --- 

 
PASSEIOS OPCIONAIS: 
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COMPRAS NO PARAGUAI  Duração: 04h a 05h  R$ 60 a R$75,00

Ciudad del Este é o maior centro de 
compras a céu aberto da América Latina. 
Localizado na fronteira do Brasil com o 
Paraguai, possui centenas de lojas com 
uma variedade imensa de produtos para 
todos os gostos, desde lembranças, 
perfumes, informática e eletrônicos de 
última geração. A cidade é responsável 
por 10% PIB paraguaio, que é de US$ 3 
bi.  
 

 
VISITA ESPECIAL EM ITAIPU (sem ingresso) Duração: 02h R$ 115,00

De acordo com uma pesquisa feita com 
engenheiros de todo o mundo pela 
Sociedade Americana de Engenharia 
Civil, a Hidrelétrica de Itaipu é “A Obra do 
Século” e uma das sete maravilhas do 
mundo moderno, com sua construção 
iniciada em 1974 e produzindo energia 
desde 1984, a usina gera 14 milhões de 
KW, sendo responsável por 95% da 
energia gerada no Paraguai e 24% da 
demanda no Brasil. 

 
CATARATAS DO IGUAÇU – LADO ARGENTINO Duração: 05h R$ 140,00

O percurso habilitado para chegar até a 
varanda mirante da Garganta do Diabo 
permite ao visitante se aproximar a 
poucos metros da enorme muralha de 
água com mais de 80m de altura, a 
queda mais importante e volumosa das 
Cataratas do Iguaçu, cuja imagem similar 
a um gigantesco funil que engole o 
planeta já percorreu o mundo inteiro. 
A passarela de 1.100m que conduz à 
varanda mirante está apta para um 
transporte seguro e tranquilo, seja 
caminhando ou em cadeira de rodas e foi 
desenhada com o propósito de gerar o 

mínimo de impacto ambiental possível. 
 
IMPORTANTE: 
**Normalmente, o check in nos hotéis começa às 14hrs e o check out termina às 11hrs. 
**Valores em reais. Valores por pessoa. Refeições não inclusas.** 
***não valido a datas especiais e feriados** 
 

Formas de pagamento: 
- A vista 

30% entrada + 06x nos cartões Visa, MasterCard ou Diners. 


