
        

        
      

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES LTDA. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 4ºF e térreo loja 122, Jardim Paulistano  

São Paulo - SP CEP: 01451-000 | Tel.: (11) 3097-8560 

FOZ DO IGUAÇU - PR 

  
   

 

05 Dias/ 04 Noites 
30 de Junho à 30 de Setembro de 2021 

 
 

  Nome do hotel: Cataratas Park Hotel 4* 

 

DIA 1: 
 

• Chegada Foz do Iguaçu 

• Os hóspedes serão recebidos na chegada ao aeroporto Campo Grande, assistidos e 

depois transferidos para o hotel 

• Pernoite no hotel 4* 

 

DIA 2: 
 

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

 Sobre o passeio – Cataratas Brasileiras:  

 • No lado do Brasil, o passeio dura de 2 a 4 horas, do Centro de Visitantes até o início 

da trilha. Durante este trajeto existem paradas para os passeios adicionais. A trilha é 

realizada a pé, por um trajeto no meio da mata, com espaços abertos para observação 



        

        
      

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES LTDA. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 4ºF e térreo loja 122, Jardim Paulistano  

São Paulo - SP CEP: 01451-000 | Tel.: (11) 3097-8560 

das Cataratas do Iguaçu. No final da trilha, existe uma passarela de observação que 

completa o passeio. Por fim, chegando até o ponto conhecido como “Garganta do 

Diabo”. Após a trilha, existe um memorial para Alberto Santos Dumont, além de uma 

praça de alimentação, e o restaurante Porto Canoas. Aqui há o embarque do ônibus 

para o retorno até o Centro de Visitantes. 

• Após o passeio retorno ao Hotel.  

 

DIA 3: 
 

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

 Sobre o passeio – Visita ao Parque das Aves:  

 • O espaço para esse maravilhoso parque conta com uma área de 16,5 hectares de 

exuberante Mata Atlântica. Além disso, é preservada para formar o melhor habitat para 

todos os animais. O parque possui aves dos quatro cantos do Brasil e diversas partes 

do mundo, muitas dessas aves estão ameaçadas de extinção. Portanto, é uma área de 

preservação de fauna e flora. Ao entrar nos viveiros de imersão, você irá sentir o bater 

das asas das vibrantes araras e o encantador olhar dos tucanos, prontos para 

recepcioná-lo bem de pertinho. Ainda dentro do parque, você poderá aproveitar um 

tempinho para fazer uma deliciosa refeição em nosso restaurante. Ele com uma 

belíssima vista para o Lago dos Flamingos. E ao lado do restaurante há uma loja com 

algumas lembranças do Parque das Aves em Foz do Iguaçu. Toda contribuição que 

você faz em nossa loja ajuda a manter o Parque de asas abertas e a continuar 

protegendo o meio-ambiente. 

• Após o passeio retorno ao Hotel.  

 

DIA 4: 
 

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

Sobre o passeio – Itaipu Visita Panorâmica:  
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 • A grandiosidade de uma usina construída entre dois países, vista de perto e por vários 

ângulos em uma Visita Panorâmica, que permite ver muito mais. Você precisa fazer o 

passeio panorâmico da usina de Itaipu! Se revelada em números, surpreende: a 

barragem de Itaipu tem 7.919 metros de extensão e 196 de metros de altura máxima. 

Mas, quando vista pela Visita Panorâmica, impressiona ainda mais. E garante uma 

experiência única e marcante. Além disso, o trajeto ainda permite o contato com a 

natureza e belas paisagens dentro do Complexo Turístico Itaipu. 

• Após o passeio retorno 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! 

 

VALORES POR PESSOA, EM R$ E ESTÁ INCLUSO: 
 

 - Transferências de ida e volta Aeroporto de Foz do Iguaçu x Hotel em Foz do Iguaçu x 

Aeroporto de Foz do Iguaçu;  

 - 04 noites de hospedagem no hotel com café da manhã diário;  

 - Passeio para as Cataratas Brasileiras, com ingresso incluído;  

 - Passeio ao Parque das Aves, com ingresso incluído;  

 - Passeio Itaípu: Visita Panorâmica, não inclui ingresso;  

 - Seguro Viagem, com cobertura Covid 19 

 

 



        

        
      

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES LTDA. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 4ºF e térreo loja 122, Jardim Paulistano  

São Paulo - SP CEP: 01451-000 | Tel.: (11) 3097-8560 

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 Reveillon;  

 - Os valores podem ser parcelados em até 10x; 

 - Sujeito à alteração e disponibilidade sem aviso prévio.  

 
 

 
 


