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SOBRE FOZ DO IGUAÇU 

Basta pisar no Parque das Cataratas para começar a ouvir uma 

dezena de idiomas diferentes. Os estrangeiros, junto com um 

número crescente de turistas brasileiros, vão até lá com o 

objetivo principal de ver as 275 quedas d'água que compõem 

uma das Sete Novas Maravilhas da Natureza. Porém, a visita à 

região não se limita às Cataratas do Iguaçu – e sua incrível vazão 

média de 1,5 milhão de litros por segundo. 

 

ROTEIRO 

1º DIA | 24/05 (SEG) | POA/FOZ DO IGUAÇU 

 

Comparecimento às 16h no aeroporto de PORTO 
ALEGRE para check-in no voo AZUL 4181 (despachar 
bagagem de PORTO ALEGRE para FOZ DO IGUAÇU). 
 
Partida do voo prevista às 17h55 e chegada em FOZ 
DO IGUAÇU prevista às 19h10. 

 

Retirada das bagagens. Traslado de chegada até o hotel. 

 

WISH RESORT FOZ DO IGUAÇU 
Avenida das Cataratas, 6845, Tel: (45) 3521-3400 
www.wishhotels.com.br/wish-foz-do-iguacu  

 

 

http://www.wishhotels.com.br/wish-foz-do-iguacu
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2º DIA | 25/05 (TER) | FOZ DO IGUAÇU 

Café da manhã. Deslocamento até o PARQUE NACIONAL DE FOZ 

DO IGUAÇU para realização da visita ao parque. 

O brasileiro Parque Nacional do Iguaçu, fundado em 1939, é um 

verdadeiro camarote para o show das Cataratas, cenário 

impressionante formado por um cânion e 275 quedas – uma 

passarela de 1,2 km tem vista para a atração. Um ônibus parte 

a cada 15 minutos do Centro de Visitantes e faz quatro paradas: 

Estação Poço Preto (para a trilha de mesmo nome), Macuco 

Safári (passeio de barco até as quedas), Trilha das Cataratas 

(início da passarela e Campo de Desafios) e Porto Canoas (final 

da passarela). 

Esta é a maior área de Mata Atlântica do Sul do Brasil. A melhor 

foto A passarela de 1,2 km tem vários mirantes, mas o melhor 

de todos fica no fim da caminhada, já perto do elevador que leva 
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ao restaurante Porto Canoas. Dali você vê a Garganta do Diabo, 

principal queda, de baixo para cima.  

Sugerimos a participação no fantástico MACUCO SAFARI. O 

Macuco Safari é um passeio dividido em três etapas – Selva, 

Trilha e Barco. O safári acontece no Parque Nacional do Iguaçu. 

O turista percorre uma trilha em uma jardineira de onde pode 

observar borboletas, quatis, macacos e aves. Ao chegar ao Salto 

do Macuco, embarca em uma lancha inflável, que navega pelo 

Rio Iguaçu até chegar pertinho das cataratas. 

 

Selva - na primeira parte, você será conduzido por uma trilha 

de 2 km em meio a floresta do Parque Nacional do Iguaçu em 

carreta aberta conduzida por veículo elétrico com 
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acompanhamento de Condutor de Ecotrilha, o qual repassará 

informações técnicas sobre a fauna, flora e demais curiosidades 

do Parque Nacional. 

Trilha (opcional) – nesta etapa, o contato com o meio 

ambiente se tornará ainda mais estreito, com uma caminhada de 

aproximadamente 600 metros onde poderá observar a bela 

cachoeira do Salto Macuco. Você será conduzido às margens do 

rio Iguaçu de onde sairão os potentes barcos bimotores do 

passeio. 

Barco – agora o passeio ganha em emoção, o barco segue rio 

acima até as Cataratas do Iguaçu, onde você desfrutará de uma 

visão exclusiva, única e impressionante das quedas d'água. 

Ao final da visita ao PARQUE NACIONAL, seguiremos até o 

PARQUE DAS AVES. Cerca de 130 espécies voam bem próximas 

do público, que pode entrar em seus viveiros. O ponto alto, já no 

fim do percurso, é a visita ao viveiro das araras-azuis, que 

pousam nos ombros dos turistas. Tucanos, araras, periquitos e 

outras espécies tropicais circulam livremente pelos viveiros do 

parque, chegando pertinho dos visitantes. O local abriga cerca 

de mil aves de 150 espécies. A maioria tem origem brasileira, 

mas também há exemplares da África, da Ásia e da Austrália. 
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3º DIA | 26/05 (QUA) | FOZ DO IGUAÇU 

Café da manhã. Saímos para a visita ao ITAIPU com um guia 

especializado que explica o funcionamento da usina, além de 

visitar a sala de comando central, o interior da barragem, o 

antigo leito do Rio Paraná e o edifício de produção. Após a visita. 

Retorno ao hotel. E tarde livre. Sugerimos compras no FREE 

SHOP. 

4º DIA | 27/05 (QUI) | FOZ DO IGUAÇU 

Café da manhã. Sairemos para visitar o onde conheceremos o 

ponto em que Brasil, Argentina e Paraguai se encontram. O 

ponto turístico tem uma excelente infraestrutura, com diversas 

atrações, gastronomia regional em uma ambientação histórica e 
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o encontro dos rios Paraná e Iguaçu. O marco é um obelisco de 

pedra localizado no encontro dos rios Iguaçu e Paraná, na 

Tríplice Fronteira com Argentina e Paraguai. Cada país tem seu 

obelisco que forma um imaginário triângulo equilátero. Aliás, um 

parêntese aqui, não deixe de conhecer o obelisco argentino, na 

belíssima Costanera, avenida que margeia o Rio Iguaçu. Após a 

visita. Retorno ao hotel. Tarde livre. 
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5º DIA | 28/05 (SEX) | FOZ DO IGUAÇU/POA 

Café da manhã. Em horário oportuno traslado de até o aeroporto 

de FOZ DO IGUAÇU.  

 

Comparecimento às 08h30 no aeroporto de FOZ DO 
IGUAÇU para check-in no voo AZUL 4182 (despachar 
bagagem de FOZ DO IGUAÇU para PORTO ALEGRE).  
 
Partida do voo prevista às 10h25 e chegada em 
PORTO ALEGRE prevista às 11h35. 

 

Retirada das bagagens. Bom retorno. 
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VALORES por PESSOA 

Parte aérea  

POA/FOZ DO IGUAÇU/POA 
A partir de 
R$ 910 + taxas 

 

Forma de pagamento: A consultar. 

Parte terrestre  

Apartamento duplo R$ 2.500 

Apartamento single R$ 3.560 

 

Forma de pagamento: A consultar. 

Serviços incluídos: 

• Traslados de chegada e saída 

(aeroporto/hotel/aeroporto); 

• 04 noites de hospedagem no WISH FOZ DO IGUAÇU em 

apartamento SUPERIOR com café da manhã; 

• Passeio ao Parque Nacional Foz do Iguaçu (lado 

Brasileiro) com ingresso; 

• Passeio ao Parque as Aves com ingresso; 

• Passeio a Hidroelétrica de Itaipu com ingresso; 
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• Passeio ao Marco das três fronteiras com ingresso; 

• Acompanhamento TRIP & TRAVEL e guias locais. 

Não inclui: 

• Gorjetas de maleteiros para a 2ª mala; 
• Refeições não mencionadas; 
• Serviços não mencionados; 
• Early check in, late check out; 
• Qualquer item não mencionado em “Serviços 

Incluídos”. 

 

CONTATOS E RESERVAS 

 

Trip & Travel | Viagens e Intercâmbios 

Quintino Bocaiuva, 267 | Moinhos de Vento 

moinhos@stb.com.br | www.triptravel.com.br  

 

mailto:moinhos@stb.com.br
http://www.triptravel.com.br/

