
Brasilidade - Belmond Hotel das Cataratas - Retomada dos sonhos Sob o Nosso Olhar 
03 Noites 

 

 

 

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$  3.149,00 + 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: 
01 Mimo surpresa – Exclusividade Just Tur; 
01 Mimo personalizado; 
Caminhada matinal; 
Picnic com cesta de pães variados, seleção de queijos e frios, baguel de salmão, itens opcional, suco natural, água 
saborizada e 01 garrafa de espumante para cada 2 pagantes; 
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 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. 
 
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 uma 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. 



 
Sugestão para este dia: 
 
Cachaça Experience: 
Existem poucas bebidas tão brasileiras quanto a Caipirinha, mundialmente conhecida. É fácil de fazer, mas 
o melhor é saber mais desta bebida de grande importância cultural, social e econômica para o Brasil. 
Desafie seus sentidos e experimente as nossas melhores cachaças em uma degustação conduzida pelo Sommelier 
de Cachaça, Nacir Zandoná, no Bar Tarobá . Preparamos quatro tipos de experiência para você escolher a que mais 
desejar. 
CACHAÇA TASTING TAROBÁ 
R$ 158,00  por pessoa  
CACHAÇA TASTING IGUAÇU 
R$ 185,00 por pessoa 
CACHAÇA TASTING PREMIUM 
R$ 248,00 por pessoa  
 
2° dia - Belmond Hotel das Cataratas 
Café da manhã no hotel. 

Saída para caminhada matinal. As 08h saída desde o lobby do hotel para uma caminhada pela Trilha das Cataratas é 
acompanhada pelo guia e é considerada uma experiência única, pois o passeio acontece antes do Parque Nacional 
abrir para visitantes. O guia apontará detalhes sobre a maravilhosa fauna e flora que você verá durante o passeio. 
Duração do passeio: 1 hora e 30 minutos aproximadamente. 
Distância: O passeio é uma caminhada de aproximadamente 2 km. 

Tempo livre. 

Ao final da tarde um delicioso piquenique no jardim. Escolha seu local favorito, tanto no gramado de frente para as 
espetaculares Cataratas, como nos exuberantes jardins e desfrute de um piquenique suntuoso: Espumante, suco de 
frutas fresco, prato de frutas naturais, pães artesanais acompanhados por uma variedade de frios e queijos. Delicie-
se enquanto aprecia a vista e ouça os sons da natureza. 
 
 
3° dia - Belmond Hotel das Cataratas 
Café da manhã no hotel. 
 
Sugestões para este dia: 
 
Safari Tradicional: O passeio proporciona uma diferente maneira de admirar as famosas Cataratas do Iguaçu. O 
passeio se inicia em um jipe elétrico pela floresta, proporcionando uma vista completa e privilegiada. A segunda 
parte do passeio é uma caminhada de 600 metros, na floresta sub-tropical, por passarelas suspensas, tendo assim 
maior contato com a natureza. A terceira parte, e mais emocionante, um barco bimotor estará pronto para levá-lo 
pelas corredeiras, até as quedas. Do início ao fim a diversão é garantida, onde todos terminam o passeio 
completamente molhados! 
Horário de Funcionamento: Das 9:15hs às 16:00hs. Transporte saindo do hotel toda hora cheia. 
Duração: Aproximadamente 2 horas e 30 minutos. 
A partir de BRL 370,00 por pessoa 
Inclui:  
Transporte ida e volta. 
Toalhas 
Garrafa de água 
Cortesia na secagem de sua roupa no retorno ao hotel. 
Favor notar que como esse é um passeio onde todos ficarão molhados, não recomendamos levar aparelhos 
eletrônicos no barco. 



Não recomendamos este passeio para crianças com menos de 4 anos. 
Caso não queira se molhar, a companhia organiza passeios de “barco seco” se solicitado.  
 
Caminhada da Lua Cheia: Gostaríamos de convida-lo para um passeio espetacular nas noites de Lua Cheia. Exclusiva 
para hóspedes do Belmond Hotel das Cataratas, esta experiência única proporciona uma visão raramente 
encontrada: o arco- íris lunar. O tour consiste em uma caminhada de 1,3 quilômetros até a Garganta do Diabo, 
passando pelo mirante principal onde é possível ver as Cataratas sob a luz da lua. A descida até as passarelas 
inferiores é opcional e será realizada a pé, por escada. 
Por questões de segurança, o passeio não é recomendado para menores de 12 anos e pessoas com dificuldade de 
locomoção. 
Duração: Aproximadamente 1 hora. 
A partir de BRL 115,00 por pessoa 
Esta é uma experiência sazonal e acontece em dias e horários diferentes para coincidir com as condições ideias. Por 
favor, verifique com o concierge se o passeio acontecerá durante a sua estada. 
 
4° dia - Belmond Hotel das Cataratas 
Café da manhã no hotel e check-out. 

 

  INCLUI 
 

03 noites de hospedagem no Belmond Hotel das Cataratas com café da manhã; 
01 mimo personalizado; 
01 Caminhada matinal; 
01 picnic com cesta de pães variados, seleção de queijos e frios, baguel de salmão, itens opcional, suco natural, água 
saborizada e 01 garrafa de espumante para cada 2 pagantes;  
Kit Brasilidade Exclusividade Just Tur. 
 
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”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALORES & CONDIÇÕES 
 

  Belmond Experience 

Single* Duplo* 

BRL 6.124,00 BRL 3.149,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Cataratas do Iguaçu - Belmond Hotel das Cataratas (Apartamento Superior para até 02 pessoas)  
 
CONDIÇÕES: 
Validade: 01/02/2021 a 20/12/2021 - Não é válido para feriados nacionais e entre os dias 06/07/21 e 13/07/21; 
Check-in: 14h 
Check-out: 12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Voucher não reembolsável. 
 
Notas importantes: 
Acrescentar 15,5% de taxas por noite sobre as diárias; 
Tarifa flutuante. 
Transfer de chegada em van, a partir de: R$ 355,00 
Transfer de saída em van, a partir de: R$ 335,00 
Ingressos ao Parque 
Por favor, observe que as taxas do parque não estão incluídas na diária e estão sujeitas a alterações: 
Brasileiros: R$43,00 
Mercosul: R$57,00 
Outras nacionalidades: R$72,00 
Crianças e idosos: R$11,00. 

 

 
 

  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 
 
 

 


