
 
 
                                                     Orçamento Nº: 005/2019 

 

FOZ DO IGUAÇÚ / PR 
 

SAÍDA:  20/julho/ 2019.    Horário de Embarque: 20h00min       RETORNO: 24/ julho 2019 
 

 

1º DIA: 20/07 - CAXIAS DO SUL / FOZ DO IGUAÇÚ: Saída em frente ao posto SIM na rua 20 de Setembro próximo a boate Chardonay 
às 20h00min para embarque em ônibus leito turismo com: poltrona com descansa pernas, equipado com: cabeceiras, DVD, monitores, 
frigobar, cafeteira elétrica, microfone. Saída com destino a Foz do Iguaçu. Noite em trânsito. 
 
2º DIA: 21/07 - FOZ DO IGUAÇÚ:  Chegada a Foz do Iguaçu  café da manhã na estrada (paradouro). Após com guia local início do city 
tour pela cidade conhecendo também o Marco das 03 fronteiras (ingresso não incluso), um local privilegiado de onde podem ter a vista 
das fronteiras entre Brasil x Argentina e Paraguai.  Almoço (não incluso). A tarde visita ao parque nacional do Iguaçu, conhecendo as 
famosas e belas cataratas. Ao término dessas visitas ida ao hotel para hospedagem em aptos duplos e triplos aproveitamento da infra-
estrutura do mesmo. A noite jantar (não incluso) e pernoite. 
 
3º DIA: 22/07 - FOZ DO IGUAÇÚ: Após o café da manhã saída para visita ao parque das aves conhecendo este belo local e inúmeros 
exemplares de animais da fauna brasileira. Almoço (não incluso). A tarde visita panorâmica a Usina Hidrelétrica de Itaipu, conhecendo 
este que é um importante marco da arquitetura e engenheira brasileira. Retorno ao hotel 2º pernoite. 
 
4º DIA: 23/07 -  FOZ DO IGUAÇÚ: Após o café da manhã ida para compras em Cidade del Este após retorno ao hotel 3º pernoite 
 
5º DIA: 24/07 - FOZ do IGUAÇU x CAXIAS DO SUL: Após café da manhã desocupação do apartamento início da viagem a Caxias do 
Sul 

Fim de nossos serviços!Obrigada! Até a próxima viagem...! 
 

** A ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor aproveitamento dos mesmos. **  

 
INCLUI:  
 

 Ônibus leito turismo com visão panorâmica, poltronas descansa pernas, cafeteira, frigobar, toalete, som de rádio e CD, monitores e DVD, 
wi-fi; 

 Seguro transporte obrigatório,  
 Seguro pessoal assistencial 24hs básico para o período da viagem; 
 03 pernoites em hotel categoria turística em Foz do Iguaçú,  
 03 cafés da manhã,  
 Ingresso para visitação panorâmica a Usina de Itaipu,  
 Ingresso para visitação as Cataratas do Iguaçu,  
 Ingresso para visitação ao parque das aves,  
 City tour em Foz; 
 Transporte local para Compras Cidade del Este; 
 Guia de turismo local – obrigatório segundo lei municipal,  
 Guia de turismo cadastrado pelo Ministério do turismo toda a viagem,  
 Serviço de bordo (salgados e doces (ida), biscoitos, balas, bombons, pirulitos, água mineral e refrigerante no percurso de ida e volta). 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO OU TRIPLO: 
 06 vezes de R$ 258 ,00 grupos de 20 pagantes. 
A vista 05% desconto 
Apartamento single R$ 1770,00 
Zero a 05 anos R$ 745,00 (com dois adultos no mesmo quarto) 
06 a 10 anos R$ 1378,00 
 
 
Não inclui: bebidas nas refeições, refeições não mencionadas, gastos extras de natureza pessoal: telefonemas, frigobar, passeios 
opcionais, compras, gorjetas e tudo que não estiver mencionado no item o pacote inclui. 
 

Lugares no ônibus reservados por ordem de inscrição e mediante pagamento. Saída confirmada para grupo mínimo de 20 passageiros pagantes. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros; 

- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site. Sujeito a disponibilidade de lugares; 

- Documentos necessários para a reserva e contrato: Nome completo; Documento de Identidade; CPF; Data de nascimento; Endereço;  
Opção para ir compras Argentina é obrigatório estar portando RG original (não é aceito carteira de motorista, de ordem ou militar) 

 
Atenciosamente 
FATHO TURISMO 
(54) 3028-3496 

www.fathoturismo.com.br 



 
 


