FOZ DO IGUAÇU
Saídas: 06 de Fevereiro e 28 de Junho de 2019

DIA 1 - SALVADOR/FOZ DO IGUAÇU: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Foz do Iguaçu.
Chegada, recepção e traslado ao hotel.
Tempo livre para almoço (não incluído) e conhecer os principais pontos da cidade. Noite Livre.
DIA 2 - FOZ DO IGUAÇU: Café da manhã e saída em direção à fronteira com a Argentina para visitar as cataratas do
lado do país irmão. Ali teremos contato com o parque Nacional onde a beleza do local se conjuga com a
possibilidade da aproximação as cataratas visitadas ao longo das passarelas, muito perto mesmo das aguas. Após o
almoço (não incluído) parada para compras na Argentina. Para finalizar, sugerimos conhecer o Bar do gelo (ingresso
não incluído).
Noite livre. Sugerimos visitar o Marco das Tres Fronteiras (opcional).
DIA 3 - FOZ DO IGUAÇU:
Café da manhã e saída para visita as Cataratas do lado Brasileiro, o maior conjunto de águas do planeta, formado
por 275 saltos que fica na fronteira do Brasil e Argentina, no Rio Iguaçu. Poderemos apreciar as belas paisagens.
Almoço Restaurante Porto Canoas (não inclui bebidas). Recomendamos embarcar na aventura de Macuco Safari
(passeio de barco, opcional) Retorno ao Hotel. Noite Livre
DIA 4- FOZ DO IGUAÇU:
Café da manhã e saída para compras no Paraguai. Sugerimos visita a Hidroelétrica de Itaipu (opcional). Jantar na
Cantina Italiana Quattro Sorelle.
DIA 5 - FOZ DO IGUAÇU/SALVADOR: Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado pela operadora,
traslado ao aeroporto para embarque com destino a
Salvador e fim dos nossos serviços.
PACOTE INCLUI:
*HOSPEDAGEM 04 NOITES COM CAFÉ DA MANHÃ
*TRASLADO (AEROPORTO HOTEL AEROPORTO)
*TOUR CATARATAS BRASILEIRAS (Taxa de ingresso incluída)
*TOUR CATARATAS ARGENTINAS (Taxa de ingresso incluída)
*ALMOÇO NO RESTAURANTE PORTO CANOAS
*COMPRAS NO PARAGUAI
*COMPRAS NA ARGENTINA
*JANTAR ITALIANO (não inclui bebidas)
*SEGURO DE VIAGEM

