
   

 
 

 

CIRCUITO FOZ DO IGUAÇU 

 

Dia 1 – Foz do Iguaçu 

Recepção no aeroporto brasileiro de Foz do Iguaçu e traslado privado 

até o hotel em Foz do Iguaçu. O trajeto é feito em veículo 

climatizado com motorista profissional e guia credenciado. 

Chegada ao hotel e alojamento. Jantar opcional no hotel. 

 

 
 

Dia 2 – Cataratas Brasileiras 

Após o pequeno almoço no hotel, saída por volta das 08:30 para uma 

excursão às Cataratas Brasileiras. As Cataratas de Iguaçu são um 

conjunto de 275 saltos que formam a maior queda d’água do mundo 

em volume por segundo com alturas que variam de 40 a 80 metros e 

se vão se estendendo em forma de “U “ por uma área de quase 4 

Km. Localizada dentro do Parque Nacional de Iguaçu que está 

situado a 28 Km de centro da cidade de Foz do Iguaçu, tendo acesso 

fácil pela rodovia das Cataratas, dotado de uma completa estrutura 

para os visitantes. Os principais saltos são: Salto Floriano e a 

Garganta do diabo. Como o Rio Iguaçu divide dois territórios: Brasil 

e Argentina, há mirantes nos dois países. No Lado brasileiro, um 

elevador panorâmico, passarelas e mirantes construídos 

estrategicamente para dar a melhor visão que permitem conhecer 

cada salto. 

Os passageiros passarão por um centro de visitantes para o processo 

de entrada ao Parque Nacional Brasileiro onde trafegarão de 

veículo reconhecendo durante 12 Km o ecossistema do parque 

nacional. Chegarão até a parte principal onde de lá caminharão para 

admirar as Cataratas por uma passarela externa de 01 Km e 01 

passarela de 800 metros adentrando as águas do rio Iguaçu,  

 



   

 
 

conhecendo os principais saltos, logo após tomarão um elevador 

que dá acesso a um mirador geral das Cataratas com uma vista 

magnifica e panorâmica das Cataratas. 

 

 

O almoço será servido no Restaurante Porto Canoas, localizado 

dentro do Parque Nacional do Iguaçu, com infraestrutura 

agradável e a melhor visão de A Garganta do Diabo. Com a sua 

atmosfera maravilhosa, o restaurante oferece um menu buffet 

especial e um convés para contemplação. O restaurante faz parte de 

um complexo que inclui salas de exposição e loja de lembranças. 

Após o almoço oferecemos como opcional o Macuco Safari. 

Localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o Macuco Safári 

após despertar o verdadeiro interesse de ecologistas do mundo 

inteiro é um dos passeios mais solicitados por turistas estrangeiros 

devido a sua exuberante fauna e flora, protegida desde 1938. O 

passeio começa na trilha do Macuco, apenas três quilômetros das 

Cataratas. Carretas abertas puxadas por jipes elétricos, que permite 

apreciar o ecossistema exuberante e bem preservado, rico em 

pássaros, mamíferos, orquídeas e epífitas. Após, continuamos a pé 

descendo a garganta do rio, onde imponentes penhascos permitem 

uma vista panorâmica da área e passamos pela pitoresca Cascata 

do Macuco. Chegamos até o rio Iguaçu onde embarcamos em  



   

 
 

barcos infláveis especialmente projetados para um passeio de 30 

minutos dentro do “Canyon”, chegando aproximadamente 01 km 

das Garganta do Diabo. Aqui o rio forma a fronteira entre os Parques 

nacionais de Argentina e Brasil. 

 

Dia 3 – Cataratas Argentinas 

Após o pequeno almoço sairemos do hotel com destino ao Parque 

Nacional das Cataratas Argentinas. Logo na chegada, os turistas são 

recepcionados, a exemplo do lado brasileiro, em um centro de 

visitantes dotado de uma ótima estrutura. Com sanitários, posto 

médico, lojas de presentes e painéis demonstrativos sobre a 

biodiversidade do parque. O local é um exemplo de dedicação e 

respeito ao turista e, é claro, a natureza. 

Ao contrário do lado brasileiro, o transporte dos visitantes do centro de 

recepções até o interior do parque não é feito por veículos, mas sim 

por trens. Também cada turista recebe um mapa logo na entrada do 

parque, pois em vez de uma trilha, como é realizado o passeio no 

Brasil, na Argentina são pelo menos cinco trilhas diferentes, mas 

que deixam o passeio com um ar de muita aventura e com 

visões de ângulos totalmente novos das cataratas. 

A primeira parada é na Estação Cataratas. De lá se pode fazer a 

visita na parte Superior, ou seja, um passeio sobre as quedas, 

aproximadamente 1.100 metros de caminhada. 

Cada circuito tem sua individualidade, tal como o auge do passeio 

pelas cataratas do lado argentino que é a estação da Garganta do 

Diabo. Depois de cruzar um trajeto de pouco mais de 1 quilômetro  



   

 
 

de extensão em meio a gralhas azuis e belíssimas borboletas, os 

turistas se deparam com a visão total do rio e da magnitude dessa 

gigantesca queda. Tudo isso em um cenário pintando por um belo 

arco-íris. 

 

 
 

Após o tour o almoço será servido no Restaurante El Fortin, dentro 

do parque argentino. A casa é especializada em parrillada, 

composta por uma série de pratos, além de diversos cortes de 

carne, com especial atenção à costela e ao chouriço de ovelhas, 

além de estilo buffet e bebidas e sobremesas genuínas. 

 

 

Na parte da tarde oferecemos como opcional um tour à Usina de Itaipu 

ou um tour ao Marco das Três Fronteiras e Duty Free. 

 

 

Dia 4 – Foz do Iguaçu 

O pequeno almoço será servido no hotel e em horário a 

combinar iremos ao aeroporto de Foz do Iguaçu para o voo de 

partida para Portugal ou outro destino. 

 

 

FIM DO CIRCUITO 


