
 
 

 

Brasilidade: Belmond Hotel das Cataratas  
Staycation – 2 dias, 1 noite 

Foz do Iguaçu – Paraná, Brasil 

 

 
 
Rodeado por uma exuberante floresta tropical, o 
Belmond Hotel das Cataratas tem tom cor-de-rosa 
pastel e oferece acesso exclusivo ao Parque, a 
qualquer hora do dia. 
 
A partir de   
 
R$ 1.129,00 + taxas por pessoa em apartamento 
duplo  
 
 Saiba mais  
 
Cataratas do Iguaçu, conhecidas mundialmente 
como a melhor maravilha natural do Brasil. São 
275 saltos, por onde escoam em torno de 1.500 
metros cúbicos de água por segundo. Patrimônio 
Natural da Humanidade e uma das Novas Sete 
Maravilhas da Natureza, visitar as Cataratas do 
Iguaçu é uma experiência de imersão na natureza, 
através de uma caminhada em trilhas no meio da 
mata e a proximidade iminente da imensidão das 
quedas d’água do Rio Iguaçu. 

A Usina das Cataratas foi construída entre dois 
países. Impressiona pela sua grandiosidade e é 
uma experiência única e marcante visitar uma das 
maiores hidrelétrica do mundo. 
 
Destaques:   
 

• Crédito de R$ 200,00 por reserva no 
Restaurante do hotel; 

• Check in garantido a partir das 10h Check 
out garantido até às 16h do dia seguinte; 

• Local rodeado por uma exuberante 
floresta tropical, um hotel tom cor-de-rosa 
pastel que oferece acesso exclusivo ao 
Parque, a qualquer hora do dia; 

• Embarcar na melhor aventura da sua vida 
se hospedando no único hotel 5 estrelas da 
Forbes Travel Guide, na América do Sul; 

• Apreciar o canto dos pássaros enquanto 
relaxa na piscina. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

  ROTEIRO 

1° dia - Belmond Hotel das Cataratas 

Chegada ao hotel por conta própria e check-in a partir das 10h. 

O hotel:  

Restaurado com seu charme original dos anos 50, o exterior do hotel, ao estilo fazenda, é combinado 
com o design acolhedor e convidativo de seu interior.  

Vá para o lado de fora e explore o extenso e esculpido jardim. Descubra um verdadeiro caleidoscópio 
de flores tropicais e ouça os macacos alouatta. Localizada na área central, há elegante piscina com 
design exclusivo. Cercada por orquídeas, é o lugar perfeito para um mergulho refrescante após um dia 
repleto de aventuras.  

Aproveite o dia para usufruir da piscina que fica no coração do hotel. Aquecida nos meses mais frios (de 
meados de maio a meados de agosto), ela proporciona diversão o ano inteiro. Nas proximidades, nossa 
piscina infantil oferece um ambiente seguro para os nossos jovens hóspedes brincarem à vontade.  
 
 
2° dia - Belmond Hotel das Cataratas 

Café da manhã no hotel e check-out até as 16h. 

 

  INCLUI 

• 1 noite de hospedagem; 

• Check in garantido a partir das 10h; 

• Check out garantido até às 16h do dia seguinte; 

• Café da manhã para duas pessoas; 

• Crédito de R$ 200 no Restaurante do hotel; 

• Kit personalizado Just Tur com 01 pareô Brasilidade. 
 
NÃO INCLUI  

• Traslados; 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 



 
 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. Extra cobrado nos traslados para excesso de 
bagagem e atrasos de voos. 

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Belmond Experience 

Single* Duplo* 

BRL 2.229,00 BRL 1.129,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

Foz do Iguaçu - Belmond Hotel das Cataratas (Apartamento Superior)  

 
*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 
confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 
 
CONDIÇÕES:  
Validade: até 23/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais, alta temporada, eventos 
e datas comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para 
caso de suplemento;  
Crianças: Valores sob consulta; 
Check-in: 14h  
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Cancelamento sem ônus até 96h antes do check in. 

Notas importantes:  

Acrescentar 15,5% de taxas sobre as diárias; 

Oferta válida até 30 de novembro de 2020, para reservas feitas entre 20 de julho e 20 de dezembro 

para estadas entre 20 de agosto e 23 de dezembro.  

Sujeito à disponibilidade.  

Mínimo e máximo de 1 diária de 30h apenas.  
 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista:  
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário  
A emissão somente será efetuada após a liquidação  
   



 
 

Para pagamentos com cartão:  
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros 
cartões 

 

  INFORMAÇÕES 

 
Melhor época:  
É possível visitar Foz Do Iguaçu durante qualquer época do ano. Entre os meses de outubro a março as 
temperaturas são em média de 30°C e chuvas frequentes, tendo uma movimentação maior das águas e 
impossível não se molhar no passeio das Cataratas do Iguaçu.   
  
Abril e setembro, principalmente entre os meses de julho e agosto, as temperaturas caem para 10°C e 
durante o dia, com sol pode subir para 25°C. Época em que as precipitações são baixas.   
  
Notas importantes:  
Leve um documento de identidade caso for atravessar as fronteiras da Argentina e/ou Paraguai a passeio. 
Não é permito entrar com Carteira Nacional de Habilitação (CNH), neste caso, é indicado levar sua RG com a 
data de expedição inferior a 10 anos ou um passaporte valido no momento de entrada.   
  
Tipo de voltagem: Em Foz do Iguaçu a voltagem é de 110v e a tomada possui três pinos redondos. Caso 
visitar Argentina e/ou Paraguai a voltagem é de 220V.    
  
Como chegar:  
O Belmond Hotel das Cataratas está localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu e apenas a 25 minutos 
de distância (de carro) do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (IGU) no Brasil e a 45 minutos do 
Aeroporto Puerto Iguazu (IGR) na Argentina. Cercado por exuberante floresta tropical, este refúgio rosa 
pastel permite acesso exclusivo ao parque, sem a multidão.  
  
O que levar:  
É importante ficar atento às temperaturas que pretende visitar Foz do Iguaçu. Viajando durante a Primavera 
e Verão, deve-se levar camisetas e blusas leves, bermudas e saias, vestidos soltos e calçados confortáveis, 
tanto para locais abertos quanto fechados. Para temperaturas mais baixas durante o outono e inverno 
(principalmente entre julho e agosto) o ideal é levar roupas mais quentes, pois as temperaturas podem cair 
bastante.   
   

• Bolsa ou mochila para carregar pertences pessoais;   
• Capa de chuva;  
• Toalha;  
• Chapéu ou boné;   
• Protetor solar;   
• Repelente;  
• Roupas de banho;   
• Óculos de sol;   
• Medicamentos pessoais.   

 
 



 
 

  
Curiosidades:  
  
DESCUBRA UMA HISTÓRIA INCRÍVEL   
O hotel foi inaugurado em outubro de 1958, durante o governo do presidente Kubitschek. Ele ordenou que 
o hotel fosse pintado de rosa, o qual mantém a mesma cor e tradição até os dias de hoje. O Belmond Hotel 
das Cataratas hospedou muitos famosos, como a Princesa Diana, Príncipe Charles, Robert Kennedy Jr., 
Príncipe Albert de Monaco, Rainha Margareth, David Rockefeller, Eleonor Roosevelt, Gisele Bundchen, Tony 
Blair, Bill Clinton, Anthony Hopkins, Jackie Chan, Paul Simon, Joseph Blater, e muitos outros. O hotel vem 
sendo, cada vez mais, um dos destinos preferidos, na América do Sul entre as celebridades.   

 


