
 

 

 Feriadão de finados em Foz do Iguaçu 
31 de outubro a 4 de novembro – 5 dias 

 

 
31/10 (Dom) –  PORTO ALEGRE /FOZ DO IGUAÇU  
Apresentação no Aeroporto de Porto Alegre às 15h, check-in e embarque em voo para Foz do Iguaçu 
com saída prevista para o final da tarde.  Chegada, recepção e traslado para o Hotel Bogari.  
  
01/11 (Seg) –  FOZ DO IGUAÇU 
Café da manhã no hotel. Confira os passeios opcionais (não incluídos) para este dia: 
 

 

CATARATAS DO IGUAÇU: o maior conjunto de quedas de água, 
em extensão, do mundo. É visitada por milhões de turistas 
todo ano, sendo uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza.  
Além das quedas em si, você terá ao seu redor uma enorme 
área verde com uma rica fauna e flora para apreciar. 

 

 

PARQUE DAS AVES: Imerso nos gigantes viveiros construídos, 
os visitantes passeiam entre tucanos, papagaios, corujas, 
garças além de entrar no maior viveiro de araras do mundo no 
Parque das Aves em Foz do Iguaçu. O parque das Aves é 
atualmente o segundo atrativo mais visitada de Foz do Iguaçu. 
O local possui ainda um borboletário e alguns répteis nativos 
da Mata Atlântica. 

 

 

MACUCO SAFARI: Para os mais aventureiros, possibilidade de 
realizar o passeio Macuco Safari. Uma aventura de barco com 
muita adrenalina pelas corredeiras do Rio Iguaçu culminando 
num verdadeiro banho de cachoeira nas Cataratas do Iguaçu. 
O ponto de partida do passeio é no interior do Parque 
Nacional do Iguaçu, sendo um dos atrativos extras oferecidos 
aos turistas que visitam as Cataratas.  

 
Passeios opcionais: 
Cataratas do Iguaçu + Parque das Aves: R$220,00 (+60 anos: R$160,00) 
Macuco Safari: R$289,00 (+60 anos: R$144,50) 
 
 
 
 
 



 

 

 
02/11 (Ter) –  FOZ DO IGUAÇU 
Café da manhã no hotel. Confira as sugestões de passeios opcionais (não incluídos): 
 

 

ITAIPU E REFÚGIO ECOLÓGICO: Visita à maior usina 
hidrelétrica do mundo em produção de energia e uma das 
maiores obras feitas pelo homem. Localizada no Rio Paraná, 
na fronteira de Brasil e Paraguai, a usina produz atualmente 
17% de toda energia consumida no Brasil e 80% da energia 
utilizada no Paraguai. A barragem possui quase 08 km de 
extensão e 196 metros de altura, isso é equivalente a um 
prédio de 65 andares.  

 

 

REFÚGIO BELA VISTA: o refúgio é uma referência ambiental. 
Além de uma rica fauna composta de animais como os 
macacos-prego, capivaras, águias raras e até a imponente 
onça pintada, o refúgio abriga também milhares de plantas e 
flores que deixam a experiência ainda mais proveitosa. 
Retorno ao hotel e pausa para almoço. 

 

 

KATAMARAN COM POR DO SOL E JANTAR - Este passeio te 
conduzirá a momentos únicos com a possibilidade de 
contemplar o encontro entre os Rios Iguaçu e Paraná, que 
fazem divisa entre Brasil, Argentina e Paraguai, formando a 
tríplice fronteira. 
Com tecnologia naval de última geração, a embarcação é 
segura e confortável, com ambiente climatizado, solário e 
completo serviço de bar e restaurante, lanches e porções, uma 
opção indispensável para quem visita Foz do Iguaçu. Jantar 
incluído. 

 

Passeios opcionais: 
Itaipu e refúgio ecológico + Refúgio Bela Vista + Katamaran com jantar: R$360,00 (+60 anos: 
R$280,00) 
 
03/11 (Qua) –  FOZ DO IGUAÇU 
Café da manhã no hotel. Confira as sugestões de passeios opcionais (não incluídos): 

 

CITY TOUR PARAGUAI: Descubra uma Ciudad Del Este que 
vai muito além do destino de compras. Neste City Tour, você 
irá ver uma cidade bem estruturada, com praças e espaços 
pensados nos cidadãos, além de igrejas, estádio e a maior 
mesquita da América do Sul.  
 



 

 

 

CITY TOUR FOZ DO IGUAÇU: vamos descobrir a história e 
curiosidades da cidade. Passaremos por locais muito 
importantes e que mostram a pluralidade desta cidade, 
como a Mesquita Muçulmana e Templo Budista onde os 
convidados podem desfrutar de mais tempo para fotos.  

 

 

MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS: Somente em Foz do Iguaçu 
você obtém uma visão ímpar de um belíssimo pôr-do-sol 
entre três países diferentes: Brasil, Argentina e Paraguai. O 
marco das três fronteiras é um obelisco feito de pedra, 
pintado com as cores do Brasil em um cenário 
impressionante, onde se juntam as águas do Rio Iguaçu com 
as do Rio Paraná. Essa cena emociona o turista, que pode 
ver Brasil, Argentina e Paraguai tão próximos um do outro.  

 
Passeios opcionais: 
City tour Ciudad del Leste + City tour Foz do Iguaçu + Marco das três fronteiras R$180,00 
 

04/11 – FOZ DO IGUAÇU / PORTO ALEGRE 

Café da manhã no hotel e em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque em voo para 
Porto Alegre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

  

CC  OO  NN  DD  II  ÇÇ  ÕÕ  EE  SS        GG  EE  RR  AA  II  SS 

 

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo) 
 < preços por pessoa – mínimo 15 passageiros > 

Serviços Valor 

Valor do pacote aéreo + terrestre R$ 1.460,00 

Suplemento para apartamento individual  – R$ 290,00 

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto se houver disponibilidade) 

- O preço inclui: 
*Passagem aérea desde Porto Alegre com Azul 
*Taxas de embarque nos aeroportos 
*04 noites de hospedagem no Hotel Bogari com café da manhã 
*Traslado aeroporto/hotel/aeroporto 
*Kit Unitur 
*Seguro de assistência de viagem 
*Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre 

- O preço não inclui: 

• Despacho de bagagem no avião 

• Refeições não citadas  

• Bebidas 

• Passeios opcionais 
 
 
 

COMBO PROMOCIONAL PASSEIOS OPCIONAIS INCLUINDO 
Cataratas + Parque das Aves + Itaipu com Refúgio + City tour Paraguai e Foz + Katamaran com jantar 
e Marco das Três Fronteiras = R$ 720,00 por pessoa (R$ 580 para maiores de 60 anos) 
Adicional para Macuco Safari + R$ 215,00 (R$ 135 para maiores de 60 anos) 
Pagamento do combo em até 10x sem juros no cartão 
 
*Condições de pagamento e inscrições: 
• À vista no boleto/dinheiro R$ 1.390,00 

• 10 parcelas de R$ 146,00 no cartão de crédito 

• A inscrição será confirmada mediante o envio da ficha de inscrição e pagamento da primeira 
parcela) 

• IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores 
que independem da nossa vontade. O Cancelamento da viagem está sujeito a penalidades da 
Companhia Aérea, hotéis e demais fornecedores. 

 

 


