
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Os encantos de Foz do Iguaçu (PR)  
05 a 10 de setembro/2019 

Com uma das molduras naturais mais bonitas do mundo, Foz do Iguaçu é visitada por gente 
dos mais diversos cantos do planeta. Atraídos pelas Cataratas do Rio Iguaçu, um conjunto 
de 275 quedas d´água que chegam a 90 metros, os turistas encantam-se não somente com 
o visual, mas com as diversas maneiras de apreciá-lo.  
 
O pacote inclui: 

 Passagens aéreas: Fortaleza x Foz do Iguaçu x Fortaleza;  

 Transporte terrestre durante todo o período conforme a programação;  

 05 diárias no Hotel Bourbon Business em Foz do Iguaçu; 

 05 cafés e 01 jantar no Restaurante Rafain com Show Folclórico; 

 Ingresso Museu de Cera Dreamland; 

 Ingresso Maravilhas do Mundo; 

 Seguro Viagem (para pessoas até 85 anos);  

 Guia local e acompanhante credenciado no MTUR. 
Valores por pessoa: 

Apto Duplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$ 2.699,00 R$ 2.969,00 R$ 3.104,00 R$ 3.374,00 
 

** SUJEITO A ALTERAÇÃO NO VALOR DA PASSAGEM AÉREA** 
 

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x). 
Parcela mínima de R$ 30,00. 

 
 
Dados do vôo: 

IDA: 05/09/2019 – Quinta-feira VOLTA: 10/09/2019 – Terça-feira 
 

AZUL 2587 FOR / GRU – 03:45 – 07:10 
AZUL 2756 GRU / IGU – 07:50 – 09:20 

 
AZUL 2757 IGU / GRU – 10:05 – 11:45 
AZUL 2784 GRU / FOR – 12:30 – 16:00 

 
 
 
 
 



 
 

 

Programação: 
05 SET (QUI) – FORTALEZA / FOZ DO IGUAÇU 
Comparecimento ao aeroporto Pinto Martins em Fortaleza as 01:45h para viagem com destino a Foz do 
Iguaçu/PR. Almoço não incluso. Acomodação do grupo no Hotel Bourbon Business. Noite livre. 
 
06 SET (SEX) –PARQUE DAS AVES/CATARATAS BRASILEIRAS 
Pela manhã visita ao Parque das Aves (ingresso não incluso), considerado com maior concentração de aves 
da América Latina e ao Parque Nacional de Iguaçu (ingresso não incluso). Almoço não incluso. Em horário 
combinado, retorno ao Hotel. Jantar não incluso.  
  
07 SET (SAB) – FOZ DO IGUAÇU  
Manhã livre. Almoço não incluso. Em horário combinado visita ao Templo Budista e em seguida visita 
panorâmica pela Usina Hidrelétrica de Itaipú Binacional (ingresso não incluso). Em horário combinado o 
passeio segue ao Marco das 03 Fronteiras com show de danças folclóricas (ingresso não incluso). Retorno ao 
Hotel. Jantar não incluso. 
  
08 SET (DOM) – FOZ DO IGUAÇU 
Dia livre para atividades independentes. 
  
09 SET (SEG) – CITY TOUR 
Pela manhã city tour em Foz do Iguaçu. Almoço não incluso. A tarde, visita ao Foz do Iguaçu Park Show, um 
complexo cultural e de lazer com atrativos, dentre eles o “Museu de Cera Dreamland”: um acervo de mais de 
70 estátuas em tamanho real, espalhadas em 16 cenários diferentes e as “Maravilhas do Mundo”: miniaturas 
de monumentos mundiais (incluso ingressos desses 2 atrativos). Retorno ao Hotel, em horário combinado 
saída para jantar no Restaurante Rafain com show folclórico latino americano (incluso). 
 
10 SET (TER) - FOZ DO IGUAÇU / FORTALEZA 
Em horário combinado viagem de retorno a Fortaleza. 
 
“Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos 
diversos, imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança.” 
 

 
Observações: 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40 (quarenta) passageiros;  

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 

 Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem;  

 O passageiro do trabalho social com idosos deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar 
a viagem;  

 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto); 

 É imprescindível que o responsável legal esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da 
criança, original ou autenticada pelo cartório;  

 Criança de 02 a 07 anos 20% de desconto, de 07 a 10 anos 10% de desconto. 

 


