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VISITAR FOZ DO IGUAÇU E
NÃO CONHECER AS CATARATAS
É ALGO INACEITÁVEL!

Essa grandiosa maravilha do mundo 
possui mais de 270 belíssimas quedas
e encantará  seus olhos com certeza!

Saída do hotel com destino às Cataratas 
do Iguaçu, localizadas a 24 km do centro 
de Foz do Iguaçu. Chegada ao Centro de 
Visitantes, localizado a 10 km das 
Cataratas do Iguaçu, na entrada do 
parque Nacional do Iguaçu. Este local 
apresenta uma excelente infraestrutura 
com exposições de fotos das Cataratas do 
Iguaçu, painéis com mapas do Parque 
Nacional e uma grande loja de souvenirs, 
sanitários, posto médico, venda de 
ingressos ao parque, caixa eletrônico, etc.
Depois de passar pelo Centro de 

Visitantes, o passeio continua, já dentro 
do Parque Nacional, seguimos uma 
rodovia que nos leva até as magníficas 
Cataratas do Iguaçu. Ali o passeio de 
caminhada pela passarela é de aproxi-
madamente 1 km de extensão. Esta 
caminhada oferece vistas panorâmicas 
das Cataratas e ao final, uma fantástica 
aproximação da Garganta do Diabo e 
principais saltos.
O passeio termina na parte superior das 
Cataratas do Iguaçu, cujo acesso se dá 
através de escadas ou do elevador 
panorâmico, a partir daí, os visitantes 
seguem a passarela até o Espaço Porto 
Canoas, onde é possível apreciar o Rio 
Iguaçu. Além do restaurante o espaço 
dispõe de snack bar, lojas de artesanato, 
sanitários e posto médico. Ao final do 
passeio estará o veículo que nos levará
de volta ao hotel.

CATARATAS
DO IGUAÇU
BRASIL

Os voos de helicóptero sobre as Cataratas é 
um dos passeios mais requisitados em Foz 
do Iguaçu. A bordo das aeronaves da 
Helisul, você poderá desfrutar de uma vista 
belíssima das cachoeiras do Iguaçu.
As Cataratas são magníficas! Através de
um sobrevoo de helicóptero poderemos ver 
essa maravilha de vários ângulos diferentes. 
Os helicópteros possuem sete lugares, 
incluindo o lugar do piloto. Este passeio 
possui dois tipos de voos com durações 
distintas.
Com os voos de 10 minutos, teremos um 
fantástico sobrevoo pelo Parque Nacional 
do Iguaçu e pelas Cataratas do Iguaçu, com 
observação de toda a sua extensão, onde é 
possível observar o mais belo conjunto de 

quedas d'água do mundo. O ponto máximo 
do passeio é o sobrevoo pela Garganta do 
Diabo, vista de todo o seu esplendor.
Os voos de 35 minutos, são voos mais 
completos. Após o sobrevoo pelo Parque 
Nacional e Cataratas do Iguaçu, o passeio 
continua seguindo a Hidrelétrica de Itaipu. 
Durante o percurso, é possível observar 
várias plantações que constituem uma das 
riquezas do Estado do Paraná, além dos Rio 
Iguaçu e Rio Paraná, incluindo encontro de 
águas e a tríplice fronteira: Brasil, Argentina 
e Paraguai.
O helicóptero opera suas saídas de um 
heliporto localizado na entrada do Parque 
Nacional do Iguaçu, ao lado do Centro de 
Visitantes.

SOBREVOO
(HELISUL)

Este é um dos passeios imperdíveis em 
Foz do Iguaçu! Subir o rio em barcos 
especialmente preparados para chegar
a base das Cataratas do Iguaçu, poder 
admirar e sentir de tão perto as ondas e
a correnteza provocadas pelas quedas das 
águas, proporcionam muita adrenalina
e emoção a este passeio inesquecível.
O atrativo está localizado dentro do 
Parque Nacional do Iguaçu (Brasil)
a 7 km do Centro de Visitantes e geral-
mente é combinado com a visita as 
Cataratas do Iguaçu.

O passeio começa percorrendo 3 km em 
veículo elétrico e depois uma caminhada 
(não obrigatória) de 500 metros pela 
mata, ao final, barcos especiais tipo 
Zodiac levam os visitantes a viver de
muito perto as emoções das Cataratas
do Iguaçu. Com muita segurança, pilotos 
especializados fazem manobras radicais 
subindo o Rio Iguaçu para chegar a base 
das Cataratas, garantindo sensações e 
imagens inesquecíveis em meio às águas 
que dão um verdadeiro banho nos visitantes.

MACUCO
SAFARI



Está localizado na rodovia das Cataratas, 
em frente ao Centro de Visitantes do 
Parque Nacional do Iguaçu, a 2 km do 
aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e 
a 14 km do centro da cidade. Possui 16 
hectares de selva secundária dos quais 7 
hectares se destinam as instalações e o 
restante a área de preservação.
A visita é realizada por passarelas sinaliza-
das em meio a selva. Elas conduzem aos 
diversos viveiros, cada um com 630 m² e 8 
metros de altura, enriquecidos por cascata, 
pontes e muita vegetação, onde é possível 
apreciar o comportamento das diferentes 
espécies de aves. Em outros viveiros 
menores, se encontram espécies do 
sudoeste asiático, Oceania e África.
Um viveiro abriga mariposas e colibris da 

região. Em outro ambiente natural encon-
tram-se jacarés e viveiros de répteis. No 
meio da trilha, você poderá observar uma 
jiboia bem de pertinho. Já ao final, teremos 
um restaurante com vista exclusiva para o 
Lago dos Flamingos, onde os turistas 
podem levar como recordação uma
foto segurando uma arara.
O parque mantém mais de 900 aves de 150 
espécies, sendo a maioria de aves brasilei-
ras. Um terço das espécies são considera-
das em risco de extinção. Todas as aves 
existentes no parque são provenientes de 
zoológicos, criadores autorizados pelo 
IBAMA e de centros de reabilitação. Todos 
os animais são registrados de acordo com a 
Sociedade de Zoológicos do Brasil e IBAMA.

PARQUE
DAS AVES

É um dos passeios imperdíveis durante a 
visita ao Parque Nacional do lado Argentino.
Com a saída da Central de Visitantes, a 
entrada da selva é pela estreita trilha de 
Yacaratiá, em unidades desenhadas para 
este ambiente particular.
Este passeio começa de carro, percorre
5 km e termina na base florestal Puerto 
Macuco. Ao descer 100 metros chegaremos 
ao cais onde encontram-se os barcos que 
levam por mais 6 quilômetros pelo cânion 
do rio Iguaçu Inferior rumo às cascatas, 
desfrutando das corredeiras, depois iremos 
até à base do Salto Tres Mosqueteros para 

ver o conjunto de saltos brasileiros e 
argentinos, com a Garganta do Diabo 
coroando a vista do cânion. Logo após 
chegaremos ao ponto máximo da emoção 
ao enfrentar o incomparável Salto San 
Martín, segundo em quanto à dimensão
e o maior que um barco pode se aproximar.
Para finalizar, desembarcamos no cais 
localizado em frente à ilha San Martín,
de onde você pode voltar ao sistema
de passarelas, através do Circuito Inferior.  
A correnteza provocada pelas quedas 
d'água proporcionam momentos de muita 
emoção e adrenalina, é inesquecível.

GRAN
AVENTURA

Saída do hotel com destino às Cataratas do 
Iguazu, localizadas a 30 km do centro da 
cidade de Foz, e a 24 km do centro da 
Puerto Iguazu.
Chegada ao Centro de visitantes na entrada 
do Parque Nacional do Iguazu. O local 
apresenta uma ótima estrutura com todos 
os serviços básicos como Snack Bares, um 
restaurante, lojas de souvenirs, sanitário, 
postos médicos e também um salão com 
amostras sobre a importância da biodiversi-
dade e da selva subtropical.
Para acessar as passarelas de observações 
das Cataratas do Iguazu, os visitantes 

entram em um trem movido a gás, esse trem 
possui capacidade máxima de 250 passageiros
e levará os visitantes para os passeios 
divididos em 3 circuitos: Garganta del 
Diablo, circuito superior e circuito inferior, 
onde terá a vista da Ilha San Martin, é 
possível também ter uma vista vertical na 
altura das quedas.
Durante as caminhadas, os visitantes terão 
um contato mais próximo com as Cataratas, 
permitindo uma apreciação detalhada da 
fauna, flora e belezas que estão literal-
mente ao alcance de suas mãos.CATARATAS

ARGENTINAS



A visita começa com um vídeo apresentado 
em uma sala de cinema no Centro de 
Visitantes, que conta sobre a história da 
construção da barragem, o vídeo tem cerca
de 1 hora e 30 minutos, acompanhados por 
um guia, o passeio segue em um ônibus de 
dois andares pelo exterior da represa com três 
paradas para a apreciação panorâmica.
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 de Itaipu. 

Acabamos passando de um país a outro, já 
que a Usina fica no Brasil e no Paraguai.
A barragem de Itaipu tem 7.919 metros de 
extensão e 196 metros de altura máxima.
A Usina de Itaipu é líder mundial em produção 
de energia limpa e renovável.
O passeio termina passando ao lado da usina, 
e sobre a barragem onde o visitante consegue 
contemplar a vista do Lago de Itaipu.ITAIPU VISITA

PANORÂMICA

Permite a visita ao interior da barragem. 
Dispõe de atendimento diferenciado, com 
monitores bilíngues, primeiramente 
teremos a exibição de um documentário 
sobre Itaipu no Auditório e ônibus especial 
com água a bordo. Com duração aproxima-
da de 2 horas e 30 minutos.

O roteiro tem sete etapas:

- Mirante do vertedouro
- Mirante central
- Represa de concreto
- Edifício de produção para
   observação das catedrais
- Sala de Comando Central
- Canal de saída da água
- Galeria das unidades geradoras

Trabalhadores que andam de bicicleta ou 
carrinhos elétricos dão a dimensão dessa 
galeria, que possui 1 km de extensão. 
Pode-se visualizar as tampas das 20 
unidades geradoras.

Para a visita não é permitido o uso de 
chinelos, sapatos de salto alto, shorts
e/ou minissaias. Recomenda-se o uso
de tênis e calça.

ITAIPU
CIRCUITO
TURÍSTICO
ESPECIAL

Exclusiva a profissionais da área
como engenheiros, técnicos, estudantes 
universitários de engenharia civil,
mecânica, elétrica, escolas técnicas e 
autoridades especialmente convidadas.
A visita mais completa, inclui as visitas 
Panorâmica e Especial, visitando ainda
a galeria dos geradores, barragem e eixo
da turbina.
O passeio é feito pela área externa
e interna da usina, com grupos de
no máximo 12 pessoas.

O visitante terá a oportunidade de chegar 
ao eixo de uma turbina. A visita deve ser 
reservada com antecedência de no mínimo 
2 semanas e é orientada por funcionários 
de comunicação social.
A sua mais notória característica é o fato
de ser uma hidrelétrica binacional, sendo 
utilizada por Paraguai e Brasil, uma vez que
se encontra na fronteira entre esses dois 
países, no Rio Paraná.

ITAIPU
VISITA
TÉCNICA



É uma visita diferenciada, onde podemos 
observar um complexo de refletores e 
luminárias que fazem a iluminação noturna 
da barragem, sincronizada com uma trilha 
sonora criada especialmente para o 
espetáculo. O espetáculo ganha em
charme nas noites de lua cheia. Iluminação 
dinâmica e única do gênero em todo o 
mundo, impressiona os espectadores pela 
beleza e grandiosidade.
São 112 luminárias e 519 refletores, 
conectados por 60 quilômetros de fios, 
cabos e eletrodutos. O visitante acompanha o 
espetáculo do mesmo mirante central de 

onde se pode ver à distância o funcionamento 
de Itaipu durante o dia, envolvidos por um 
show de luzes e sons em perfeita sincronia, 
dando vida ao gigante muro de concreto.
 

ITAIPU
ILUMINAÇÃO
MONUMENTAL

A atração reúne conforto e requinte, para 
uma memorável viagem pelas belezas do 
reservatório da maior hidrelétrica do 
mundo em geração de energia. O passeio 
tem duração total de 1 hora e 45 minutos.
Com uma completa infraestrutura para 
atender até 200 pessoas, a embarcação tem 
convés aberto, bar americano, restaurante 
e solário, ideal para relaxar e contemplar a 
beleza das exuberantes paisagens, além de 
navegar pela beira da barragem, proporcio-

nando ao visitante uma oportunidade única. 
Apreciar o pôr do Sol abordo do Kattamar-
am pode ser uma experiência muito 
romântica, devido a isso, alguns preferem 
levar seus amados ou amadas para apreciar 
esse belíssimo passeio. No restaurante do 
Porto Kattamaram ainda há um deck que 
proporciona uma vista incrível do lago de 
Itaipu.

É proibida a entrada com bolsas grandes
e bolsas pequenas serão revistadas.

ITAIPU
PORTO
KATTAMARAM

Assistir ao pôr do Sol à bordo do Kattamaram é 
inesquecível! Este passeio te levará a momentos 
únicos como a possibilidade de contemplar o 
encontro entre os Rios Iguaçu e Paraná, que fazem 
divisa entre Brasil, Argentina e Paraguai, formando 
a tríplice fronteira.
A navegação se inicia no Porto Echaporã 
descendo o Rio Paraná até o Marco das Três 
Fronteiras. Segue pelo Rio Iguaçu entre o 

Brasil e Argentina e percorre ali as histórias do 
porto antes e pós Ponte da Fraternidade.
A continuidade do passeio se dá até o
afluente do rio Tamanduá, além de toda a 
beleza exuberante das margens dos rios este 
passeio agracia de forma única todo o 
esplendor do pôr do sol por um ângulo 
singular a bordo do que há de mais moderno 
em navegação em nossa região.

KATTAMARAM II
PÔR DO SOL 



Este passeio te conduzirá a momentos 
únicos como a possibilidade de contemplar 
o encontro entre os Rios Iguaçu e Paraná, 
que fazem divisa entre Brasil, Argentina e 
Paraguai por 2 horas e 30 minutos.

O Kattamaram II é uma embarcação segura
e confortável, com ambiente climatizado, 
solário e completo serviço de bar e cozinha, 
uma opção indispensável para
quem visita Foz do Iguaçu.

O passeio se inicia no Porto Echaporã 
descendo o Rio Paraná até o Marco dos 
Três Fronteiras. Seguindo a navegação 
pelo Rio Iguaçu entre Brasil e Argentina. 
A viagem a bordo do Kattamaram II até
a Ponte Tancredo Neves e avança até 
chegar a afluente do rio Tamanduá, 
atracando ali por alguns minutos para que
o passageiro possa usufruir de um píer com 
piscina, uso exclusivo dos passageiros da 
embarcação, retornando ao porto inicial.

ENCONTRO
DAS ÁGUAS
KATTAMARAM II

Com duração de 4 horas, este passeio 
tem saída do Cataratas Iate Clube, no 
Porto Echaporã, com navegação pelo Rio 
Paraná onde o passageiro irá contemplar, 
além da grandeza do  Museu que resgata 
a história e vida do cientista, botânico e 
escritor suíço Moisés Santiago Bertoni 
que foi considerado um dos imigrantes 
mais extraordinários que tenham chega-
do em terras paraguaias, todos os 
encantos do rio e suas tangentes que 
dividem primeiramente Brasil e Paraguai 
e depois Paraguai e Argentina. Ao 
desembarcar no porto Bertoni o passageiro 
será guiado por uma trilha de aproximada-

mente 700 metros por meio da mata onde 
se observa espécies nativas e exóticas 
introduzidas por Bertoni.
O Museu conta com lanchonete, obser-
vatório e sanitários. Após visita a embar-
cação retorna ao seu porto inicial.

KATTAMARAM II
MONUMENTO
CIENTÍFICO
MOISÉS BERTONI

Museu de Cera: O Museu de Cera Dreamland, 
maior do gênero no país, possui um acervo de 
mais de 70 estátuas em tamanho real 
espalhadas em 16 cenários diferentes. Entre 
os retratados estão os papas João Paulo II e 
Francisco, Homem Aranha, Madonna, Charlie 
Chaplin, Neymar Jr., Jack Sparrow, Whoopi 
Goldberg e outros personagens.

Vale dos Dinossauros: O Vale dos Dinossauros 
conta com 20 réplicas de animais pré-históricos. 
Disposto em uma trilha em meio a um 
bosque, as réplicas emitem sons e movem 
algumas partes do corpo. Entre as espécies 
representadas estão o diplodoco, o protocera-
tops, o estegossauro e o carnossauro.

Maravilhas do mundo: O espaço Maravilhas 
do Mundo, reúne réplicas dos principais 
monumentos construídos pelo homem. 
Instalado no mezanino do prédio do Museu
de Cera, o espaço conta com miniaturas de 
maravilhas como o Cristo Redentor (Brasil),
a Estátua da Liberdade (EUA), o Palácio Taj 
Mahal (Índia), o Exército de Terracota (China), 
a Esfinge de Gizé (Egito), a Pirâmide de 
Chichén Itzá (México) e a Torre Eiffel
(França), entre outras.

DREAMLAND



Cidade fundada em 1957 pelo ex-ditador 
Alfredo Stroessner. É a segunda maior cidade
do Paraguai, com uma população de 150.000 
habitantes. O centro de compras possui cerca
de 3.500 lojas, centenas de vendedores de rua, 
importadores, empresas de transporte, casas
de câmbio, os bancos mais famosos do mundo
e artesanato colorido. 
Ciudad del Este é um paraíso de compras.
Atravessando a famosa Ponte da Amizade, o 
visitante terá um tempo livre para compras ou 
simplesmente descobrir a diferente atmosfera 

desta cidade incrível.
O grande movimento de negócios tem atraído a 
atenção de árabes, coreanos, chineses, indianos, 
paquistaneses, brasileiros e argentinos que se 
instalaram lá com seus negócios, transformando 
Ciudad del Este em um centro cosmopolita com 
dezenas de línguas diferentes.
Misturando-se com essas pessoas, facilmente 
encontramos índios Maka que vendem seus 
artesanatos coloridos, forma única de subsistência. 
Não é difícil vê-los instalados em qualquer 
calçada com os seus produtos.TOUR DE

COMPRAS EM
CIUDAD DEL ESTE

Um dos lugares mais encantadores de Foz do 
Iguaçu. O local une três países e uma visão 
espetacular das fronteiras. Com muita 
cultura, história e entretenimento, o Marco 
possui shows culturais durante as noites, 
homenageando Brasil, Paraguai e Argentina. 
Além disso é possível contemplar o restaurante 
Cabeza de Vaca, cenografia das missões 
jesuíticas e um divertido parque para as 
crianças. 

Sendo um dos lugares mais bonitos para 
acompanhar o pôr do sol, o turista poderá 
contemplar entre os rios Iguaçu e Paraná os 
obeliscos paraguaio, argentino e brasileiro, 
que está fixado há mais de 100 anos e 
possui as cores da bandeira do Brasil. 

MARCO DAS
TRÊS FRONTEIRAS

A pequena cidade argentina, localaizada na 
região da Tríplice Fronteira, que faz divisas com 
Foz do Iguaçu, no Brasil, e Puerto Presidente 
Franco, no Paraguai, está contida no Destino 
Iguaçu e é uma delícia para se visitar. Considera-
da a Capital do Turismo na região de Misiones, 
Puerto Iguazú é famosa por abrigar as Cataratas 
del Iguazú, por ter uma agitada vida noturna, 
cassinos e por conquistar os turistas pelo 
paladar.

Há dezenas de restaurantes, pizzarias, churras-
carias, confeitarias, resto bares, pubs e a famosa 
Feirinha, que é um espaço rústico, com mesas e 
cadeiras ao ar livre, apesar de muito simples, 

esbanja tradição. Em meio a vendedores de 
souvenires, é possível degustar e levar para casa 
diversas iguarias Argentinas: são azeitonas de 
vários sabores e recheios (apimentada, com 
queijo, alho, palmito, calabresa), incontáveis 
qualidades de queijos, vinhos, diferentes tipos
de alfajor, pizzas e empanadas, que ao lado da 
parrillada (churrasco argentino), podem ser 
considerados os pratos principais de Puerto 
Iguazú.

BY NIGHT
ARGENTINA



Um bar de gelo único no mundo por sua 
localização inimaginável: A floresta tropical de 
Misiones, na Argentina. Uma conexão entre 
altas temperaturas e vegetação exuberante do 
exterior, com um bar todo feito de gelo e 
temperatura de 10 graus negativos! Tudo dentro 
do Icebar é feito de gelo, paredes de bar, móveis 
e esculturas móveis retratando a fauna típica da 
região. Escultores de todos os cantos do país 
deixaram o seu selo sobre as diferentes 
esculturas de gelo que completam a paisagem 

incrível. Após a chegada, os visitantes devem 
entrar em um primeiro quarto de aclimatação, 
em que são fornecidos com jaquetas e luvas, 
após colocar uma roupa especial, você entra em 
uma segunda câmara onde permanecem alguns 
minutos para condicionar o corpo a baixas 
temperaturas. É aí que começa a diversão e para 
a alegria de muitos, é open bar, significa que 
você pode desfrutar de bebidas e cocktails livres 
por 30 minutos, bebidas para as crianças 
também são preparadas.
 

ICEBAR
IGUAZU
ARGENTINA

Localizado a 60 quilômetros da fronteira com 
Foz do Iguaçu, na Argentina, Minas de Wanda 
esconde verdadeiras preciosidades. Com túneis 
de 300 metros, encontramos pedras semi-preci-
osas, como ágata, ametista, topázio, jaspe e 
diferentes tipos de quartzo, que podem  ser 
apreciadas, além dos diferentes setores das 
minas, oficinas e salas de exposições. Além da 
área da mina, você encontrará outros desen-
volvimentos agrícolas e florestais.
Após a exploração, seguimos até a loja, onde são 
vendidas peças de decoração e jóias com as 
pedras extraídas das minas locais. 

Além do brilho das pedras, o circuito turístico 
oferece a possibilidade de acompanhar a 
lapidação das pedras. Uma coleção das espécies 
locais está exposta no Museu de Pedras. 

O parque abriga lojas especializadas onde se 
pode comprar amostras brutas ou trabalhadas.
A mina é pequena e o passeio é rápido. Dura 
aproximadamente 60 minutos. O passeio é 
encerrado com um almoço no restaurante "El 
Minero", onde é servido o tradicional churrasco 
argentino.
 MINAS DE

WANDA MISIONES
ARGENTINA

O City tour na Terra das Cataratas conta com 
3 lugares bem distintos e únicos, ótimos 
lugares para tirar fotografia e conhecer um 
pouco mais sobre história e religião.
Templo budista: É um lugar deslumbrante, de 
muito brilho e riqueza expressados nas obras 
e réplicas de Buda Mi La Pu-San, o famoso 
Buda sentado. É possível alcançar paz intensa 
e muita harmonia, pois o clima religioso 
transforma o local em um ótimo ponto para 
meditação.
Mesquita Árabe: Inaugurada em 23 de março 
de 1983, a Mesquita Omar Ibn Al-Khattab – é 
considerado um dos mais íntegros e piedosos 
homens da história muçulmana -, possui 
1.248 m2 e com uma sala oval de aproximad-
amente 580 m2 para orações e duas torres 
com 31 metros de altura. Sua orientação é 

dada pelo Mihrab, feito na parede posterior e 
indicativo da direção da cidade santa de Meca, 
para onde o muçulmano em oração se volta. A 
cidade de Foz do Iguaçu abriga mais de 12 mil 
imigrantes, sendo considerada a segunda 
maior comunidade árabe do Brasil, atrás 
apenas de São Paulo.
Marco das Américas: É onde encontram-se 
três grandes nações da América do Sul: 
Argentina, Brasil e Paraguai. Inaugurado em 
1903, é um dos principais pontos históricos da 
cidade de Foz do Iguaçu, onde encontram-se 
os rios Iguaçu e Paraná, porém mais do que 
isso, do Marco das Américas brasileiro 
pode-se observar os outros dois, um em 
Ciudad del Este e o outro em Puerto Iguazú, e 
são caracterizados com as cores da bandeira 
de cada país.
 

CITY TOUR
FOZ DO IGUAÇU



Um dos maiores parques de gelo do mundo. 
Possui cerca de 4 mil metros quadrados, 
divididos em uma vasta área para patinação
e tobogãs além de áreas temáticas. Espaço para 
montar boneco de neve, praça de alimentação
e um restaurante oriental. 
É um ambiente agradável e frio, a neve é real
e proporciona para você e toda sua família um 
passeio inesquecível e emocionante.

Crianças menores de três anos não pagam.
Logo após pagar o ingresso, você já irá 
receber, agasalho, patins e capacete.
A visitação ao Parque é feita por períodos, 
sendo que cada período tem uma duração
de 4 horas. O horário de funcionamento é de 
segunda à sexta, das 12 horas até as 21 horas 
e durante os finais de semana, das 10 horas 
até as 22 horas.
 

SNOW PARK

Mais de 100 pinturas feitas por artistas plásticos 
de todo o mundo, com o intuito de proporcionar 
aos visitantes deste museu uma experiência única, 
misturando a arte com a magia da ilusão, onde o 
turista pode tirar fotos incríveis e ter a impressão de 
que o ambiente é real. O conteúdo foi criado a 
partir de polígonos para dar a sensação de 
profundidade. As imagens são separadas em cinco 
áreas distintas, cada uma com sua cor e seu tema. 

A atração fica localizada no segundo piso do 
Shopping Paris, em Ciudad Del Este e possui
mais de 4 mil metros quadrados.
O local também conta com salas de realidade 
virtual, uma estação de games e um labirinto
de espelhos, proporcionando uma visita muito 
agradável e interessante. O Museu abre de terça 
à domingo, das 12 horas até às 19 horas.
 

MUSEU 3D

Foi fundada em 1632 pelos Jesuítas nas 
Américas durante o período de colonização 
espanhola. Após cruzar a aduana Brasil-Argenti-
na, percorre-se cerca de 250 km até chegar às 
Ruínas Jesuíticas de San Ignácio, declarada 
Patrimônio Mundial da Humanidade pela 
UNESCO em 1984. Foi construída naquele
que se pode chamar o "Barroco Guarani" e pode 
ser considerado o mais espectacular exemplo 
das 30 missões construídas pelos jesuítas
num território que atualmente compreende

a Argentina, Brasil e Paraguai.
O passeio propõe uma visita a uma das mais 
antigas obras jesuíticas da região, onde se pode 
apreciar a arquitetura de suas edificações em 
pedra entalhada, com detalhes escultóricos de 
origem barroca, interpretadas e desenvolvidas 
por artistas indígenas da época. Durante o 
trajeto há um sistema de animação didático, 
com som e luz, produzindo um belo espetáculo.RUÍNAS DE SAN

IGNÁCIO - MISIONES
ARGENTINA



Que tal um maravilhoso passeio pelas águas 
dos rios Paraná e Iguaçu? Neste passeio é 
possível contemplar os maiores monumentos 
arquitetônicos da tríplice fronteira, como a 
grandiosa Usina Hidrelétrica de Itaipu, a Ponte 
da Amizade, que une o Brasil ao Paraguai e 
também a Ponte da Fraternidade que faz a 
ligação do Brasil com a Argentina. Além disso, é 
possível observar o Marco das Três Fronteiras e a 
Ilha Acaray, tudo isso a bordo de uma embar-
cação moderna e extremamente segura, que 

garante aventura, conhecimento e diversão.
São praticamente 40 minutos de percurso pelos 
belos cartões postais de Foz do Iguaçu.
O iate possui capacidade para 40 passageiros e 
conta com bar americano, convés coberto, 
solário e sala vip climatizada.
É importante para esse passeio: levar protetor 
solar, repelente contra insetos, calçados leves
e sem saltos, bonés, chapéus e principalmente 
beba muita água.
 

PASSEIO
DAS ÁGUAS

É uma escola de paraquedismo que atua tanto 
na parte de entretenimento, quanto no salto 
duplo e no esportivo, desde 2013.
Aqui os saltos são realizados em um cenário 
incrível, que contempla a segunda maior 
geradora de energia do mundo, a Hidrelétrica de 
Itaipu, a tríplice fronteira, que é composta pelos 
países Brasil, Paraguai e Argentina e ainda o 
magnífico lago de Itaipu.
Além dos saltos recreativos, que são realizados 
diariamente das 09:00 as 18:00 horas, a Skydive 
oferece ainda estrutura completa para se fazer o 
curso de paraquedismo. O tempo médio gasto 

na subida é de 15 minutos, sendo que os saltos 
tem duração de 50 segundos e chegam a uma 
velocidade de 250 km/h.
A escola conta com estrutura completa para 
receber atletas ou aqueles que querem viver a 
emoção de um salto duplo.

No local há uma lanchonete, ambiente 
climatizado para espera do salto, área para 
acompanhar os pousos e espaço para assistir 
aos vídeos de paraquedismo. Skydive Foz é 
referência no paraquedismo sul-americano
e brasileiro.SKYDIVE

FOZ

A Aguaray Eco Esportes é uma empresa que 
nasceu a partir de um grupo de amigos que 
gostam de praticar esportes de aventura ligados à 
natureza. A  atividade liga lazer, esportes e meio 
ambiente e visa integrar as pessoas com as belezas 
naturais que temos em Foz do Iguaçu.
A atividade começa com uma caminhada por 
trilha de 1,4 km, partindo do centro de recepção 
no Hotel Canzi Cataratas, até a base no Rio 
Iguaçu. A "Trilha do Índio" passa por dentro da 
mata atlântica, com rica fauna e flora. Toda 
diversidade que habita o Parque Nacional pode 
surpreender com uma visita! O tempo médio da 

caminhada é de 45 minutos, em ritmo leve
para apreciar a beleza exuberante do caminho.
Chegando à base no rio, recebem-se as 
instruções e equipamentos, para depois 
embarcar no caiaque ou SUP. 
Quando todos estiverem a bordo, inicia-se a 
atividade na água, durante aproximadamente 
uma hora, em um raio de 2km no Rio Iguaçu. 
Lugar perfeito para passar momentos agradáveis 
e conhecer a natureza do Iguaçu.

Depois seguimos por trilha  para um banho
na linda cachoeira localizada na região.

EXPEDIÇÃO
AGUARAY



Rafain Churrascaria Show: Conheça a cultura 
dos países Latino- americanos em um grande 
espetáculo artístico que consiste em muita 
música e danças. Com uma sincronia espetacu-
lar, o apresentador se dedica ao público de 
forma emocionante onde os turistas de todo o 
mundo interagem com o show e ganham mais 
brilho com belos figurinos e fantasias.
Com espaço diferenciado, ambiente climatiza-
do, a churrascaria apresenta capacidade para 
1.200 visitantes, em três diferentes salões. No 
subsolo a Cidade das Crianças entretém e 
diverte os pequenos visitantes, num espaço 
reservado para comemorações especiais, 
divide-se num novo salão reservado aos pais.

Jantar: Mais de 15 tipos de carnes nobres e um 
buffet completo com uma variedade de saladas, 
pratos típicos brasileiros, amostras da culinária 
oriental, árabe, massas italianas, peixes, frutos 
do mar e um buffet de sobremesas ricamente 
elaborado. Para acompanhar molhos e patês dão 
um toque diferenciado ao sabor.

Iporã Lenda Show: O Show Latino Americano, 
um espetáculo único! Com Origem do tupi-gua-
rani, o nome traduz a beleza das águas, aqui 
representados por uma apresentação mostrando 
a diversidade cultural de nove países da América 
Latina.

RAFAIN
CHURRASCARIA
SHOW E IPORÃ
LENDA SHOW

Show: Com performances da pequena 
notável Carmen Miranda, Carnaval sendo 
bem representado com mulatas que mostram 
a extensão cheia de ritmo, equilíbrio e muito 
samba em seus pés, acompanhado por 
Malandro carioca, cantando e versando 
emaranhado sambas, todo o ritmo da 
capoeira, uma mistura de dança e luta, 
Maracatu caracterizada principalmente
por percussão, entre outros.
Um verdadeiro show, mostrando a diversidade 
da cultura afro-brasileira, com suas lendas, 
rituais e canções, exibido em uma maneira 
bonita e criativa por um elenco fantástico.
Os shows são apresentados todas as noites
de segunda a sábado, a partir das 22h.

Cardápio: Possui um variado buffet de 
saladas, além de deliciosos pratos quentes, 
molhos e acompanhamentos. As carnes são 
cuidadosamente selecionadas e preparadas 
dentro dos padrões de higiene e qualidade, 
desde a tão desejada picanha até a popular 
linguicinha, assadas na brasa, preservando o 
sabor típico de cada corte. Além da famosa 
feijoada, também existe uma grande 
variedade de bebidas, desde a tradicional 
caipirinha a uma carta variada de vinhos e 
para finalizar a refeição, oferecemos delicio-
sas sobremesas, como tortas, pudins, 
mousses, sorvetes, frutas da estação ou em 
calda e muito mais.
 

CHURRASCARIA
SHOW BRASIL

Desfrute de empanadas gourmet bem rechead-
inhas e delicie-se com o famoso Bife de Lomo, 
até desvendar os segredos por trás do maior 
passatempo dos argentinos, o mate. Além disso, 
deguste de vinhos que vêm de toda Argentina. 
Com o estilo característico e o foco em diversão 
e interação, o Wine Experience é um pouco 
diferente, nesta Experiência de Coquetéis de 
Vinho, desperte seus sentidos enquanto tenta 
descobrir as nuances dos famosos vinhos 
Argentinos. Em seguida, aprenda três coquetéis 
à base de vinho, antes de tentar a sorte e 
reproduzir o seu preferido, recém aprendido.

A Experiência com Vinhos não estaria completa 
sem comida, não é? Então desfrute da nossa 
seleção de aperitivos caseiros que serão 
complementos perfeitos para cada drink. 
Além de aprender drinks novos, você também 
aprenderá a fazer empanadas e alfajores.
Para os vegetarianos, também existem as 
opções sem carnes. É algo bem interessante
e nada entediante, mesmo pra quem não 
entende nada sobre o assunto.

O horário de funcionamento é de segunda a 
sábado, das 18 horas às 23 horas, as reservas 
devem ser feitas com antecedência. Também é 
necessário estar portando documento com foto, 
como o RG ou a carteira de motorista.

THE
ARGENTINE
EXPERIENCE



O Refúgio Biológico Bela Vista, foi criado no 
dia 27 de junho do ano de 1984 e possui mais 
de 1.910 hectares. Esse grandioso espaço foi 
construído para preservar a fauna e a flora da 
região, durante a construção do reservatório 
da Usina Binacional de Itaipu. 
O passeio pela unidade de proteção contorna 
o Canal da Piracema até chegar às 
edificações do refúgio. Ao todo são dois 
quilômetros de caminhada em uma trilha em 

meio à floresta nativa, acompanhada de muito 
aprendizado sobre o meio ambiente. O espaço 
conta com cerca de 50 espécies animais e 
mais de 960 gêneros de plantas.  Cheio de 
preservação ambiental, o local proporciona 
aos visitantes muita educação ecológica, pois 
prioriza sempre as formas naturais que não 
afetam o meio ambiente e nem os animais.  

É aconselhável a utilização de roupas
confortáveis, tênis e repelente.REFÚGIO

BIOLÓGICO

Este incrível museu, conta com cenários 
que vão do período pré-histórico até a 
povoação de Foz do Iguaçu e a construção 
da Usina de Itaipu.

Durante o passeio, existem diversos 
objetos, fotos e utensílios da época,
além de animais empalhados e pedras 
semi-preciosas que foram
encontradas na região.

Existe também uma fantástica maquete 
com 76 metros quadrados que reproduz 
toda a região trinacional, Brasil, Argenti-
na e Paraguai, além disso, o Ecomuseu 
conta com espaços para os visitantes 
descansarem durante o passeio.
O local possui muita história dentro dele
e também fora, com os espaçosos jardins 
que complementam o passeio.

Para conhecer o museu, não é
necessário formar grandes grupos. 

ECOMUSEU

Descubra os locais mais inusitados de Ciudad 
del Es ate e surpreenda-se com a beleza que 
essa cidade oferece, que vai muito além do 
destino de compras. Você verá uma cidade 
bem estruturada, com praças e espaços 
projetados pensados nos cidadãos, além do 
estádio do time 3 de Febrero, que foi a sede 
da Copa América, o Palácio da Justiça, a 
maior mesquita da América do Sul e o Salto 
Monday, que é considerado as ”Cataratas do 
Paraguai", podendo conhecer também a 
maior catedral da cidade, Catedral San Blas.

Todos os passageiros devem estar com seus 
documentos de identidade original com foto, 
como o RG, carteira de motorista ou 
Passaporte. Menores de 18 anos que não 
estiverem acompanhados dos pais ou 
responsáveis, devem estar portando o 
documento de autorização judicial, assinado 
pelo responsável legal.

CITY TOUR
PARAGUAY








