
 
 

Foz do IguaÇÚ 
 

28 de julho a 01 de agosto de 2021 
 

28/07 – Caxias do Sul / Foz do Iguaçu: 
Apresentação dos passageiros às 21h em frente à Rodoviária de Caxias para embarque 

em Ônibus Super Leito com destino a Foz do Iguaçu. A noite será realizada parada para jantar 
(não incluso) e após, continuação da viagem com noite em trânsito. 

 
29/07 – Foz do Iguaçu: 

Ao amanhecer, parada para café da manhã (não incluso) em trânsito. Chegada em Foz 
do Iguaçu diretamente ao Bogari Hotel Foz do Iguaçu para acomodação em aptos duplos e 
triplos. Almoço (não incluso) em local a combinar. Na parte da tarde sugerimos visita ao Museu 
de Cera DreamLand (opcional) e logo após passeio ao marco das 3 fronteiras, com passeio de 
Catamarã (opcional) e ao final jantar (não incluso). Retorno ao hotel e pernoite.  

 
30/07 – Foz do Iguaçu / Paraguai 

Café da manhã e dia livre para passeios, sugerimos visita a Usina de Itaipu (lado 
Paraguaio) e compras no Paraguai (opcionais). Ao final do dia, retorno ao hotel e jantar (não 
incluso) a combinar com o guia. 

 
30/07 – Foz do Iguaçu 

Café da manhã e dia livre para passeios, sugerimos visita as Cataratas do Iguaçu e 
Macuco Safari (opcionais), que consiste em uma aventura de barco com muita adrenalina pelas 
corredeiras do Rio Iguaçu, culminando em um verdadeiro banho de cachoeira. Após, nossa 
sugestão é conhecer o Parque das Aves (opcional) que é a única instituição do mundo focada na 
conservação das lindas e exuberantes aves da Mata Atlântica. A noite sugerimos jantar show 
Latino Americano na churrascaria Rafain (opcional). Retorno ao hotel para acomodação.  

 
 01/08 – 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 prevista por volta de 23h, diretamente ao 
mesmo local de partida e...    Fim de nossos serviços! Obrigada! Até a próxima viagem... 

 
INCLUI: 
 

 Transporte em Ônibus Super Leito de turismo  
 03 noites em apto duplo com café da manhã no Bogari Hotel Foz do Iguaçu - 

https://www.bogarihotel.com.br/#   
 Serviço de bordo 
 Seguro rodoviário obrigatório 
 Acompanhamento de Guia Mtur de Turismo durante toda a viagem 

 
Serviços opcionais: 

Parque das Aves: transporte, ingresso, guia - R$ 85,00 por pessoa 
Museu de Cera DreamLand: transporte, ingresso, guia - R$ 135,00 por pessoa 
Tour de Compras em Ciudad del Este: transporte - R$ 40,00 por pessoa 
Parque Nacional do Iguaçu (Cataratas) para brasileiros - Adulto R$ 54,00 
Marco das 3 Fronteiras (lado brasileiro) - Adulto R$ 33,00 
Passeio de Kattamaran II Por do Sol com jantar - Adulto R$ 179,00 
Jantar com show latino na churrascaria Rafain - Adulto R$ 175,00 
Seguro individual de viagem - R$ 35,00 por pessoa 

 
Investimento por pessoa e formas de pagamento: 

R$ 1.280,00 à vista em dinheiro 
R$ 1.325,00 à vista no cartão de débito/crédito 
Parcelamento em 01 entrada em dinheiro + 07 X de R$ 171,00 (R$ 1.368,00 no total a 
prazo) 

https://www.bogarihotel.com.br/


 
 

Crianças até 06 anos R$ 250,00 à vista ou 08 X R$ 33,00 (Com dois adultos pagantes no 
mesmo quarto) 
Crianças de 06 a 11 anos R$ 640,00 à vista ou 08 X R$ 84,00 (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; 
 Para melhor aproveitamento da viagem o roteiro e visitações poderão ser alterados sem 

aviso prévio. 
 
 

Mais informações e reservas 
FATHO TURISMO 
(54) 3058 3496 / 99115 6727 
fatho@fathoturismo.com.br 

 


