
 

 
Foz de Iguaçu - PR 

 
Feriadão Dia do Trabalho – 27 de abril a 1º de maio de 2018 

 
27/04 – Caxias do Sul / Foz do Iguaçu 
 Apresentação dos passageiros às 21h na Rua 20 de Setembro, em frente ao Posto SIM/Chardonnay, para embarque em 

ônibus especial de turismo, equipado com poltronas soft com descansa pés, cabeceiras, travesseiros, TV, DVD, toalete, frigobar, 
serviço de bordo e guia Mtur de turismo com destino a... 

28/04 – Foz do Iguaçu 
Café da manhã (em trânsito – não incluso) e chegada diretamente ao hotel para acomodação. A diária inicia 

as 14h, portanto a ocupação dos apartamentos poderá ser a partir deste horário ou de acordo com a disponibilidade 
do hotel. Restante do dia livre para descanso ou aproveitar a piscina do hotel. A tarde sugerimos opcional ao Duty 
Free Argentinos - para este passeio é imprescindível estar portando carteira de identidade ou passaporte, outro tipo 
de documento não será aceito. Jantar (incluso) e programação noturna a combinar com o guia. 
29/04 – Foz do Iguaçu 

 Café da manhã e saída para visitação à Hidrelétrica Itaipu, considerada a maior hidrelétrica do mundo. A 
visita inicia com a projeção de um vídeo de 30 minutos sobre a usina e em seguida passeio panorâmico, de ônibus, 
pela barragem (ingresso incluso). Almoço em local a combinar com o guia e a tarde faremos a visitação ao Parque 
Nacional do Iguaçu (lado brasileiro). O parque nos brinda com 272 quedas d’água, com até 82 metros de altura, 
formando um gigantesco semicírculo com 2.700 metros de extensão (ingresso incluso). Jantar (incluso) e 
programação noturna a combinar com o guia. 
30/04 – Foz do Iguaçu 

Café da manhã e dia livre para passeios opcionais, como compras em Ciudad del Este, visitação ao Templo 
Budista e visitação ao Parque das Aves. Jantar (incluso) e programação noturna a combinar com o guia. 
1º/05 – Foz do Iguaçu / Caxias do Sul 

Café da manhã. Em horário a combinar com o guia, desocupação dos aptos e início de nossa viagem de 
retorno para, com chegada ao local de partida e... 

...até nossa próxima viagem! 
 

Nossos preços incluem: 
 Transporte em ônibus especial de turismo 

 03 pernoites em aptos duplos ou triplos com café da manhã e jantar no Falls Galli Hotel - www.gallipalacehotel.com.br 

 Translado e ingresso para visitação à Usina de Itaipu  

 Translado e ingresso para visitação à Cataratas do Iguaçu (lado brasileiro)  

 Seguro especial de viagem 

 Serviço de bordo 

 Guia Mtur de turismo durante todo o percurso 
 

Valor por pessoa: R$ 1.028,00 à vista ou 
Parcelamento em 1 (entrada em dinheiro) + 5 x de R$ 183,00 (total a prazo R$ 1.098,00) 

Crianças de 00 a 04 anos: não pagam 
Crianças de 05 a 08 anos: R$ 498,00 

Crianças de 08 anos a 11 anos: R$ 718,00 
 

* Saída do grupo confirmada com mínimo de 30 passageiros * 

*Preços por pessoa em Reais (R$), sujeitos a alteração sem prévio aviso e conforme disponibilidade de lugares* 
 

http://www.gallipalacehotel.com.br/

