FOZ DO IGUAÇU – DESTINO DO MUNDO
O pacote original inclui:
- 02 diárias com café da manhã no Hotel Rafain Palace 02 a 04/11/2018.
- Ingresso Circuito Especial Itaipu 02/11.
- Ingresso Iluminação Itaipu 02/11.
- Jantar Bufett no Hotel Rafain Palace dia 02/11.
- Transporte em ônibus, com guia local idioma inglês, dia 02/11 das 10h até as 21h, dia 03/11 das 8h até as 17h e dia
04/11, das 8h até as 17h.
- Entrada nas Cataratas dia 03/11.
- Almoço no restaurante Porto Canoas ( almoço nas Cataratas Brasileiras ) 03/11.
- Ingresso Parque das Aves, 03/11
- Jantar Churrascaria Rafain Show com transporte, 03/11 saída as 19h30 retorno 22h30.
- Transporte em ônibus, com guia local com idioma inglês,.
- Ingresso para das Marco das Três Fronteiras.
Valor total por pessoa em apartamento duplo = R$ 1.034,00
Valor total por pessoa em apartamento single = R$ 1.355,00
POR FAVOR, CONSULTE-NOS PARA A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS
Programação dos passeios em Foz do Iguaçu:
Sexta Feira - 02/11/2018
- Chegada em Foz do Iguaçu
- Itaipu Binacional
A Usina Hidrelétrica de Itaipu é um dos projetos de engenharia mais ambiciosos do mundo, uma usina que fornece
16,4% da energia consumida no Brasil e 71,3% de energia para o consumo paraguaio. Construída para reter o curso
do rio Paraná, a represa é uma imensa estrutura de concreto de 8 quilômetros de extensão e 167 metros de altura que
contorna o reservatório da Itaipu Binacional, e sobre a qual são instalados dutos e unidades geradoras de energia
elétrica.
- Ingresso Circuito Especial Itaipu
É proibido entrar no Circuito Especial com malas ou mochilas. Há armários no centro de recepção de visitantes
disponíveis para alugar. Idade mínima: 14 anos Sapatos fechados e roupas abaixo do joelho são necessários.
- Ingresso Iluminação Itaipu
Toda a barragem de concreto da fábrica tem mais de 500 refletores e luminárias que dão um espetáculo de luzes no
escuro da noite. Nas noites de lua cheia, o passeio se torna ainda mais atraente. O turista acompanha todo o
espetáculo diretamente do ponto de vista central, de onde é possível visualizar toda a planta. O passeio possui telas de
projeção, e cada sistema é sincronizado com uma trilha sonora envolvente que cria imagens emocionantes na parede
de concreto da usina, tornando o passeio único e incomparável.
- Almoço Buffet no Hotel Rafain Palace
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Sábado - 03/11/2018
- Parque Nacional do Iguaçu
As Cataratas do Iguaçu são uma das paisagens mais belas do mundo e visitadas por mais de um milhão de turistas
todos os anos. São 275 cachoeiras, que drenam cerca de 1.500 metros cúbicos de água por segundo.
Independentemente do clima atual, essa maravilha natural evoca sentimentos diferentes nos espectadores. O passeio
começa no Centro de Recepção de Visitantes no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Em seguida, os
turistas embarcarão em um moderno ônibus panorâmico panorâmico de 72 lugares no parque, onde os passageiros
verão a fauna e a flora para chegar às quedas. Quando o ônibus se aproxima, o som das quedas emerge e a
antecipação da grande reunião aumenta.
- Almoço no restaurant Porto Canoas ( Almoço nas Cataratas do Iguaçu )
Especializado em cozinha regional típica brasileira e outras iguarias deliciosas, como antepastos e sobremesas, o
Restaurante Porto Canoas também se caracteriza pelo excelente atendimento. Cercado pela natureza e em um
ambiente com ar condicionado, o hóspede pode desfrutar de almoços íntimos com a família e amigos, ou reuniões de
negócios. A construção do restaurante permite ao visitante admirar a beleza do rio Iguaçu e toda a flora que rodeia o
local. O restaurante, com capacidade para 412 pessoas, situa-se no meio de uma bela paisagem, apelando a todos,
com a sua qualidade de serviço comparável à exuberância do local.
- Parque das Aves
Parque das Aves é um parque privado com mais de 200 espécies de animais. Aproximadamente 50% das aves foram
resgatadas de maus-tratos e tráfico e a principal função do Parque é como um santuário para elas. O parque também
abriga a maior creche arara da América do Sul. É apenas um dos espaços onde os visitantes podem entrar e apreciar
os pássaros livremente e de perto. É até possível admirar répteis de várias espécies, como cobras, lagartos e jacarés,
e a borboleta, que também é um local que invoca a emoção.
- Churrascaria Rafain Show
A Churrascaria Rafain mistura carnes nobres com atendimento de qualidade e shows que levam o público ao êxtase. O
ambiente climatizado, com capacidade de até 1.200 pessoas, conta com uma área para as crianças que podem fazer a
festa enquanto os pais fazem a deles. A variedade de pratos sobressalta os olhos. A mistura da tradicional comida
brasileira com a gastronomia de outros países e Buffet de pratos quentes, sobremesas e mais de 15 tipos de carnes
nobres já são um show a parte.
Domingo - 04/11/2018
- Marco das Três Fronteiras
Somente em Foz do Iguaçu você tem uma visão única de um belo pôr do sol em três países diferentes: Brasil,
Argentina e Paraguai. O marco da TripleFrontier é um obelisco de pedra, pintado com as cores do Brasil em um
cenário impressionante, onde as águas do rio Iguaçu e as do rio Paraná se fundem. Essa cena toca o turista, que vê o
Brasil, a Argentina e o Paraguai tão próximos um do outro. O marco da Argentina está localizado às margens do rio
Iguaçu e o marco do Paraguai fica na margem direita do rio Paraná. Os três formam um triângulo equilátero que marca
o limite territorial e a soberania dos três países. Pontos de interesse estão abertos aos visitantes. Foz do Iguaçu
Landmark possui uma loja de artesanato, playground, lanchonete, estacionamento e mirante. A pitoresca aldeia do
Marco da Tríplice Fronteira é uma homenagem às missões jesuítas.
- Saída de Foz do Iguaçu
Informações e reservas:
Ana Figueiredo
Personnalité Voyage - Telefone: +55 41 3319-6585 - E-mail: anafigueiredo@personnalitevoyage.com.br
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