
 

 
 

 

 

Foz do Iguaçu 
 

Feriadão Proclamação da República – 11 a 15 de novembro de 2022 
 

11/11 – Caxias do Sul / Foz do Iguaçu: Apresentação dos passageiros às 19h na Rua 20 de Setembro em 

frente ao Posto SIM/Chardonnay, para embarque ônibus leito turismo e início da viagem com destino a 

Foz do Iguaçu. A noite será realizada parada para jantar (não incluso) e após, continuação da viagem com 

noite em trânsito. 

 

12/11 – Foz do Iguaçu: Café da manhã em trânsito (incluso) e chegada à Hidrelétrica Itaipu para visita do 

Circuito Panorâmico (ingresso incluso). A grandiosidade de uma usina construída entre dois países, se 

revelada em números e surpreende: a barragem de Itaipu tem 7.919 metros de extensão e 196 de metros de 

altura máxima. Mas, quando vista de perto e de vários ângulos em uma volta pela Visita Panorâmica, 

impressiona ainda mais e garante uma experiência única e marcante. Além da visão privilegiada do 

vertedouro ao topo da barragem, o trajeto ainda permite o contato com a natureza e belas paisagens dentro 

do Complexo Turístico Itaipu. Almoço a combinar com o guia (não incluso) e deslocamento ao hotel para 

acomodação. Restante do dia livre. Jantar (não incluso) e programação noturna a combinar com o guia. 

 

13/11 – Foz do Iguaçu: Café da manhã e restante da manhã livre, sugerimos passeio opcional ao Parque das 

Aves, um local onde os visitantes têm a oportunidade de entrar em viveiros para conhecer de perto a vida 

das aves. Além delas, jacarés, sucuris, jiboias, saguis e borboletas encantam os visitantes. Almoço (não 

incluso) a combinar e a tarde visita às Cataratas do Iguaçu (ingresso incluso), no lado brasileiro. Formadas 

há aproximadamente 150 milhões de anos, as quedas isoladas variam de 150 a 300 metros, dependendo da 

vazão do rio e tem a extensão de 800 metros. Ao final da tarde, passeio opcional ao Marco das 3 Fronteiras 

Brasil, onde sua visita será repleta de surpresas inesquecíveis no lugar mais charmoso de Foz do Iguaçu. 

Regresso ao hotel. Jantar (não incluso) e programação noturna a combinar com o guia. 

 

14/11 – Foz do Iguaçu:Café da manhã. Dia inteiramente livre para passeios opcionais. Sugerimos tour de 

compras em Ciudad del Este, visita ao Museu de Cera DreamLand, Templo Budista e Mesquita Árabe. 

Almoço e jantar (não inclusos), e programação noturna a combinar com o guia. 

 

15/11 – Foz do Iguaçu / Caxias do Sul:Café da manhã, desocupação do hotel e início da viagem de retorno 

para Caxias do Sul. Almoço e jantar em trânsito (não inclusos). Chegada diretamente ao mesmo local de 

partida, fim de nossos serviços! Obrigada! Até a próxima viagem... 

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

 

INCLUI: 

 Transporte especial de turismo 

 03 noites em apto duplo no Carimã Hotel Resort - https://grandcarima.com.br/ 

 04 cafés da manhã 

 Ingresso e visita panorâmica na Hidrelétrica de Itaipu 

 Ingresso e visita nas Cataratas do Iguaçu 

 Serviço de bordo 

 Seguro rodoviário obrigatório 

 Acompanhamento de Guia Mtur de Turismo durante toda a viagem 

https://grandcarima.com.br/


 

 

 

 

 

Serviços opcionais: 

 Seguro individual de viagem: R$ 88,00 por pessoa 

 Parque das Aves: transporte, ingresso, guia – R$ 90,00 por pessoa 

 Marco das 3 Fronteiras (lado brasileiro): transporte, ingresso e guia – R$ 63,00 por pessoa 

 Tour de compras em Ciudad del Este: transporte – R$ 45,00 por pessoa 

 Templo Budista: transporte e guia – R$ 20,00 por pessoa 

 Mesquita Árabe: transporte e guia – R$ 20,00 por pessoa 

 Museu de Cera DreamLand: transporte, ingresso, guia – R$ 115,00 por pessoa 

 

 

Investimento por pessoa e formas de pagamento: 

R$ 1.598,00 à vista em dinheiro/depósito/PIX ou 

R$ 1.654,00 à vista com cartão de débito/crédito ou 

Parcelamento em 01 entrada em dinheiro + 06x de R$ 244,00,00 (R$ 1.708,00 no total a prazo) 

Crianças até 04 anos viajando no colo: sem custo 

Crianças de 05 a 07 anos R$ 830,00 à vista ou 05x de R$ 166,00 (Com dois adultos pagantes no 

mesmo quarto) 

 

 

Observações importantes e documentação: 

Preços por pessoa em Reais (R$), sujeitos à alteração sem prévio aviso; 

Confirmação de saída da viagem com mínimo de 25 passageiros; 

Reserva de assentos no ônibus por ordem de inscrição, mediante pagamento da reserva; 

É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site. Pacote sujeito a 

disponibilidade de lugares; 

Documentos necessários para a reserva e contrato: nome completo, documento de identidade, CPF, 

data de nascimento, telefones de contato; 

Política para desistências: reembolso integral para cancelamento até 21 dias antes da saída; 

reembolso de 50% para cancelamento de 20 a 15 dias antes da saída; reembolso de 20% para 

cancelamento de 14 a 07 dias antes da saída; sem direito de reembolso para cancelamento com 

menos de 07 dias antes da viagem; 

Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 

Cota para compras no exterior 500 dólares americanos; 

Para melhor aproveitamento da viagem o roteiro e visitações poderão ser alterados sem aviso 

prévio. 

 


