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Tel: +55 11 3097 - 8560 / 8061 
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  Foz do Iguaçu - PR: 
 

    

                              4 Noites / 5 Dias 

               01 de junho a 31 de outubro de 2020  

                                                             Preços por pessoa em quarto duplo: 

                                                                              R$ 1.431,00 

HOTÉIS INCLUSOS OU SEMELHANTES: 

Nome do hotel  

Rafain Palace Hotel 4*  

 

DIA 1: 

Chegada em Foz do Iguaçu 

Os hóspedes serão recebidos na chegada ao aeroporto de Foz do Iguaçu, assistidos e depois 

transferidos para o hotel 

Pernoite no hotel 5 * / 4 *  
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DIA 2: 

Passeio em Cataratas do Iguaçu (Brasileiras) 

Após o café da manhã, o motorista irá buscar passageiros no hotel para o Passeio. 

Sobre o passeio 

As Cataratas do Iguaçu são uma das mais belas paisagens do mundo e são visitadas por mais de um 

milhão de turistas todos os anos. São 275 saltos, por onde escoam em torno de 1.500 metros cúbicos 

de água por segundo. Independente do clima da época, essa maravilha da natureza desperta 

diversas sensações em quem a contempla. O passeio começa no Centro de Recepção de Visitantes 

no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Em seguida, os turistas embarcam em um 

moderno ônibus panorâmico, double-deck, com capacidade para 72 passageiros sentados, que se 

desloca para o interior do Parque, onde o passageiro vai contemplando a fauna e flora até as 

Cataratas. Conforme o ônibus se aproxima, o som das quedas vai surgindo e aumentando a 

expectativa para o grande encontro. 

Inclui: Transporte regular/compartilhado. 

Não inclui: refeições, bebidas, ingressos, despesas pessoais. 

Após o término do passeio, retorne ao hotel. 

 

DIA 3: 

Passeio em Cataratas Argentinas 

Após o café da manhã, o motorista irá buscar os passageiros no hotel. 

Sobre o passeio 

A maior parte das Cataratas do Iguaçu está em território argentino, propiciando assim uma 

experiência única ao visitar aquele lado, por isso, é um ponto de vista totalmente diferente para quem 

realmente pretende conhecer uma das 7 maravilhas da natureza. A posição privilegiada do parque 

argentino permite que os turistas fiquem muito mais próximos das centenas de quedas d'água, como 

a famosa Garganta do Diabo, de 80 metros de altura. 
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Inclui: Transporte regular/compartilhado. 

Não inclui: refeições, bebidas, ingressos, despesas pessoais. 

Após o término do passeio, retorne ao hotel. 

DIA 4: 

Passeio – Parque das Aves 

Após o café da manhã, o motorista irá buscar os passageiros no hotel. 

Sobre o passeio 

O Parque das Aves é um parque particular fundado em 1994 e que se tornou um Centro de 

Conservação Integrada de Espécies da Mata Atlântica em 2017. Conta com 1500 aves, de mais de 

150 espécies, e cerca de 54% das aves foram resgatadas de maus tratos e tráfico. O Parque também 

abriga o maior viveiro de voo de araras do mundo. Ele é apenas um dos espaços em que o visitante 

pode entrar e apreciar as aves de perto e em liberdade. Ainda é possível admirar répteis de várias 

espécies, como cobras, iguanas, jacarés, além do borboletário, um dos únicos do Paraná, que 

também é uma atração que desperta diversas emoções. 

Inclui: Transporte regular/compartilhado. 

Não inclui: refeições, bebidas, despesas pessoais. 

Após o término do passeio, retorne ao hotel. 

 

DIA 5: 

Após o café da manhã, check-out, traslado ao aeroporto 
 
Cada um de nossos pacotes turísticos é projetado para oferecer uma viagem agradável e sem 

interrupções. Nossos especialistas em turismo dedicados compreendem suas necessidades 

profundamente e comprometidos em fornecer a você a experiência de viagem inesquecível que você 

sonhou. Vamos começar a jornada dos seus sonhos! 
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OS PREÇOS SÃO POR PESSOA EM R$ E INCLUEM: 

Transferências de ida e volta do e para o aeroporto 

4 noites de hospedagem no hotel com café da manhã diário 

Transporte regular para os passeios; 

Todos os impostos incluídos. 

 

REGRAS: 

Os valores são válidos para 02 adultos em apartamento duplo; 

Valores por pessoa; 

Não inclui voos; 

Não é valido para feriados prolongados, Alta Temporada, Natal e Ano Novo; 

Os valores podem ser parcelados em até 10x; 

Sujeito à alteração e disponibilidade. 


