
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde Comer na Foz do Iguaçu! 

Depois de um dia atarefado a visitar a beleza natural da 

Foz do Iguaçu, nada melhor que uma bela refeição! Se o 

que lhe apetece é peixe então recomendamos o 

restaurante Trapiche. Se prefere um bom bife então 

aconselhamos o restaurante Chef Lopez e para cozinha 

espanhola recomendamos o Zaragoza. Se quiser jantar 

enquanto assiste a um show latino então o local certo é a 

Churrascaria Rafaim. 

Acorde com as cataratas de 

Iguaçu! 

E se pudesse acordar com as lindíssimas cataratas do Iguaçu 

pela manhã? Pois temos uma boa notícia para lhe dar, pode 

se ficar no belíssimo 5* Hotel das Cataratas. Este é o único 

hotel dentro do famoso Parque Natural do Iguaçu e os seus 

hóspedes podem disfrutar de acesso exclusivo às cataratas, 

mesmo antes da sua abertura ao público! O hotel dispõe 

ainda de variadas opções de passeios na região, como voos 

de helicóptero, rafting, caminhadas pelas trilhas, safaris de 

jipe, visita ao parque das aves, entre outros. 

Recomendamos também o fantástico 4* superior Mabu 

Thermas Resort. Este resort está sobre a maior fonte de 

águas termais do planeta, o Aquífero Guarani. Os seus 

hóspedes podem por isso relaxar nas fontes termais do 

resort, ou usufruir do seu completo spa! Aconselhamos 

ainda: o 4*superior Hotel Bourbon Resort & Convention, o 

4*superior Hotel Golden Tulip Internacional Foz, o 4* 

Hotel Continental Inn, o 4* Hotel Rafaim Palace & 

Convention, o 3* superior Hotel Carimã, o 3* Hotel Bristol 

Viale e o 3* Hotel Rafaim Centro. 
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Para reservas ou informações contactar: 
Global Mundi Brazilian Tour Operator 

Phone: +55 21 2548 8052  

Skype: global.mundi 

Marc Vermeulen – (Fit & Group Director)  marc@globalmundi.com.br 

Daniel Pontes – (Executive Director) daniel@globalmundi.com.br 

Em Portugal: 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt ; Phone : 965663672 

 

Informações Úteis: 

 Temperatura média em Foz do Iguaçu: 

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  
26 25 24 21 17 16 15 17 18 21 23 25 

 

 

 A melhor época para ver as cataratas é durante o Verão, quando o 

volume de água é maior, as chuvas são mais rápidas e as árvores ainda 

estão floridas. Nos meses de Setembro e Outubro chove bastante. Em 

qualquer época do ano, capas de chuva são imprescindíveis para quem 

não quer molhar a roupa durante os passeios pelo Parque do Iguaçu. 

Explore! 

Se vai fazer uma visita a Foz do Iguaçu então, 

obrigatoriamente terá de visitar o seu lindíssimo Parque 

Natural, onde as suas 275 cascatas fazem as delícias dos 

turistas! Esta bela paisagem extende-se por uma área de 

186 mil hectares, não só no Brasil mas também na 

Argentina. Aconselhamos que faça o Macuco Safari: um 

passeio de barco que permite apreciar as cataratas de um 

angulo muito especial! A aventura começa num jipe que 

percorre 3km no meio da mata até a trilha que o levará ao 

barco. Na volta, os mais aventureiros e corajosos podem 

optar por um emocionante rafting! A 500 metros do Parque 

Nacional poderá visitar o Parque das Aves. Este parque 

conta com 900 animais dos 5 continentes e merece sem 

dúvida uma visita! Recomendamos também a visita à 

Central Hidroeléctrica de Itaipu, a maior central geradora 

de energia do Mundo! Há três maneiras de a conhecer: 

através da visita panorâmica, que inclui um vídeo 

explicativo e um passeio de autocarro sobre a barragem; 

através do circuito especial, que conta com uma visita ao 

interior da central; e através da visita nocturna (somente às 

sextas e sábados) em que toda a estrutura da barragem é 

iluminada ao som de música! 
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