
 

 

TRANSFER DE CHEGADA E SAÍDA 

A fim de preservar o ecossistema do Parque Nacional do Iguaçu, de acordo com a política do ICMBIO – 

Instituto Chico Mendes, os únicos veículos autorizados a entrarem no Parque Nacional do Iguaçu são os 
ônibus do Centro de Visitantes e os veículos disponibilizados pelo Belmond Hotel das Cataratas, para uso 
exclusivo dos hóspedes. 

Transfer In e Out – Aeroporto de Foz do Iguaçu (IGU): 

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu está localizado a 2km da entrada do Parque Nacional e a 15km 
do Belmond Hotel das Cataratas. 

Transfer de chegada em carro sedan para até 3 pessoas: R$ 232,00 
Transfer de chegada em van, a partir de: R$ 395,00 

Transfer de saída em carro sedan para até 3 pessoas: R$ 200,00 
Transfer de saída em van, a partir de: R$ 370,00 

 



CAMINHADA EXCLUSIVA PELA TRILHA DAS CATARATAS 

A Caminhada pela Trilha das Cataratas é acompanhada por nosso guia e é considerada uma experiência 
única, pois o passeio acontece antes do Parque Nacional abrir para visitantes. Nosso 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. 

Horário do passeio: 08:00hs, saída do Lobby do hotel. 

Valor por pessoa: R$ 88,00. 

A Iguassu Experiences disponibiliza este passeio em grupo privado para até 10 pessoas: R$ 365, 00. 

Para grupos acima de 10 pessoas, favor consultar a Iguassu Experiences diretamente. 

É necessário fazer reserva antecipadamente. 
For informar antecipadamente sobre alguma dificuldade de locomoção, para que possamos melhor atendê-lo. 

 



Participe de uma caminhada exclusiva ao nascer do sol e descubra a mágica de um novo dia com Belmond e 

Leica Sport Optics. Situada no coração do Parque Nacional do Iguaçu, Belmond Hotel das Cataratas oferece 
acesso inigualável às quedas na primeira luz do dia: quando o parque está fechado para visitantes externos. 

Siga uma trilha tranquila através da floresta exuberante repleta de vida selvagem. Observe o nascer do sol 

com raios de luz de arco-íris. Encontre aves e quatis ao longo de 275 cascatas. 

Horário aproximado de início: entre 06:00 e 07:00. 
- O horário de partida coincidirá com o nascer do sol. 

Distância aproximada: 2 km 

O passeio inclui: 
Guia local 

Empréstimo de Binóculos Leica 
Garrafa de água 
Capa de chuva 

Valores: R$ 375,00 por pessoa em tour privativo. 

Aluguel de binóculo para caminhada auto guiada: R$ 95,00 por 03 horas. 

Sujeito a disponibilidade. 

Reservas deverão ser realizadas com no mínimo 24 horas de antecedência. 

A caminhada envolve algumas escadas e pode ser escorregadia, por isso recomendamos que você use 

calçado apropriado. 

Os horários de partida e a visualização de flora e fauna variam de acordo com a época do ano. 
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MACUCO SAFARI TRADICIONAL 

O Macuco Safari oferece a você 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. 

Valor por pessoa: R$ 370,00. 

Os passeios incluem: 
- 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. 
Fotos e vídeos do passeio podem ser comprados diretamente no Macuco Safari, no final de cada passeio. 
Caso queira levar seus pertences com você, o Macuco Safari disponibiliza armários para aluguel. 
Em caso de dificuldades de locomoção, haverá a opção de permanecer no jipe e não fazer a caminhada. 
Crianças com menos de 6 anos são cortesia. A Iguassu Experiences não recomenda este passeio para 
crianças com menos de 4 anos. 

Caso não queira se molhar, a companhia organiza passeios de “barco seco” se solicitado. 
 



PARQUE DAS AVES 

O Parque das Aves é o mais importante centro de reprodução de pássaros na América do Sul e está 
totalmente integrado ao ambiente natural, com trilhas que serpenteiam através da floresta sub-tropical e 
espaçosos aviários. 

Ao longo do caminho os visitantes podem maravilhar-se com mais de 900 aves raras e coloridas, divididas 
em 150 espécies diferentes, dos quais a maioria é nativa da floresta circundante. O Parque das Aves é um 
atrativo que permite despertar nossos sentimentos sobre os problemas ambientais. 

Duração: Aproximadamente 1 hora e 30 minutos. 

Horário de funcionamento: Das 8:30hs às 17:00hs. 

Transporte privativo em carro sedan para até 3 pessoas: R$265,00. 
Transporte privativo em Van, a partir de: R$ 288,00. 

Valor da entrada do Parque das Aves: R$ 82,00 por pessoa. 
Crianças até 8 anos são cortesia. 

Favor notar que as trilhas, dentro do Parque das Aves, têm 2km de extensão. As trilhas são planas e existem 
espaços para descansar e observar os pássaros. 

 



VÔO DE HELICÓPTERO 

A forma mais espetacular para sentir e experimentar a grandeza e a magia das Cataratas do Iguaçu, é com os 
voos de helicóptero de 10 minutos. 

Os visitantes irão sobrevoar o gigante Parque Nacional do Iguaçu, os recortes do Rio Iguaçu, em meio a 

floresta, até chegar as lindas quedas das Cataratas do Iguaçu. O helicóptero circula várias vezes as Cataratas, 
permitindo que você se maravilhe com a natureza e tire excelentes fotos. 

Vendo este fenômeno natural de cima, a sensação é de uma experiência de tirar o fôlego que vai deixar você 
com memórias que durarão uma vida. 

Voos de 35 minutos também estão disponíveis, sobrevoando não apenas as Cataratas, mas também o Marco 
das Três Fronteiras, onde pode ser visto o encontro entre Brasil, Paraguai e Argentina, a Usina de Itaipu, uma 
das maiores usinas hidrelétricas do mundo, e a cidade de Foz do Iguaçu. 

Transporte privativo em sedan para até 3 pessoas: R$265,00. 
Transporte privativo em Van, a partir de: R$288,00. 

10 minutos de voo: R$540,00 por pessoa. 
35 minutos de voo: R$ 5.575,00 por voo – aeronave com capacidade para 04 pessoas; 

R$ 9.750,00 por voo – aeronave com capacidade para 07 pessoas. 
O passeio depende das condições climáticas. 

Favor notar que é exigido um mínimo de 3 pessoas para o voo de 10 minutos. Hospedes poderão dividir a 
aeronave com outras pessoas na fila do heliporto ou pagar pelos assentos livres, caso prefiram fazer o voo 
privado. 

Favor notar que a empresa que presta este serviço, não faz reserva antecipada de horário. 
 



USINA HIDROELÉTRICA DE ITAIPU 

Construída no Rio Paraná entre Brasil e Paraguai, formando uma zona neutra entre os dois países, Itaipu é a 

maior usina hidrelétrica em geração de energia do mundo. Um gigante com 14.000 MW de potencia, capaz 
de produzir 95 milhões de kilowatts/hora por ano, a capacidade do vertedouro é de 62 mil m³/s, algo como 

40 vezes mais que a vazão normal das Cataratas do Iguaçu. O concreto usado para construir Itaipu é 

equivalente a 210 Estádios Maracanã e o ferro e aço equivale a 380 Torres Eiffel. 

O complexo da Itaipu pode oferecer uma gama de atrações, que proporciona uma inesquecível visita, 
conhecendo de perto a junção de arte e tecnologia, além das ações ambientais realizadas na região. 

A visita especial permite que os visitantes conheçam o interior da barragem e no Edifício de Produção os 
visitantes têm a oportunidade de ver a sala de controle central, que controla a operação das turbinas e 
geradores. 

As principais características deste passeio, além da magnitude, é a arquitetura, cujo formato côncavo é uma 
reminiscência de uma catedral, e o antigo leito do Rio Paraná. 

Transporte privativo sedan para até 3 pessoas: R$ 550,00. 
Transporte privativo em Van, a partir de: R$ 725,00. 

Visita panorâmica: R$ 55,00 por pessoa. 
 



COMPLEXO DREAMLAND 

O Complexo Dreamland apresenta 05 atrações para a diversão de toda a família: 

Museu de Cera: Conheça mais de 80 figuras de cera, no maior museu da América Latina. Astros da música, 

celebridades, esportistas, personalidades históricas e muito mais. Todos os personagens estão em cenários 

especiais para que você possa tirar uma foto com seu ídolo. 

Vale dos Dinossauros: Dinossauros animatrônicos, em tamanho real com som, movimento e até mesmo 

respiração. Crie suas próprias aventuras conhecendo os animais mais grandiosos que já existiram na terra. 

Maravilhas do Mundo: Viaje pelo mundo em pouco tempo por monumentos em miniaturas de grande 

destaque: Cristo Redentor, Estátua da Liberdade, Palácio Taj Mahal e muito mais. 

Super Carros: viva a experiência de se tornar piloto de alguns ícones do automobilismo mundial como uma 

autêntica Ferrari vermelha. 

Bar de Gelo: diversão abaixo de 0°. Um ambiente totalmente feito de gelo, com ambientes e esculturas que 

possibilitam uma experiência completa em temperatura negativa. 

Transporte privativo em carro sedan para até 3 pessoas: R$400,00. 
Transporte privativo em Van, a partir de: R$ 565,00. 

Os ingressos dos atrativos deverão ser adquiridos diretamente no local. 
 



AGUARAY – EXPEDIÇÃO IGUAÇU 

Para os amantes de Ecotour e que queiram entrar em contato com a natureza, a expedição Iguaçu oferece 
um passeio emocionante realizado na floresta, às margens do Rio Iguaçu, local de beleza única. 

Tour de aproximadamente 3 horas envolvendo trilhas na mata realizadas a pé, navegação do Rio Iguaçu feito 
em embarcações a remo (caiaque ou Stand up paddle) e visita nas cachoeiras no entorno do rio. Os passeios 
são realizados em grupos acompanhado de guias locais. 

Valor do ticket por pessoa: R$ 225,00. 
Duração: aproximadamente 4 horas, incluindo o trajeto de ida e volta. 

Transporte privativo em carro sedan para até 3 pessoas: R$400,00. 
Transporte privativo em Van, a partir de: R$565,00. 

Atividade não recomendada para crianças abaixo de 10 anos e pessoas com dificuldade de locomoção. 
 



CENTRO DE FALCOARIA 

A Falcoaria é a arte milenar de treinar rapinantes. Originalmente, eram utilizadas para caça de subsistência 

onde as técnicas foram passadas de mestre a aprendiz e ultrapassaram séculos. 

Atualmente, a Falcoaria é utilizada para reabilitar aves, para educação ambiental e histórica, para controle 

de fauna e é considerada um Patrimônio Imaterial e Cultural da Humanidade pela UNESCO. 

A experiência busca a educação histórica e ambiental conjugados em um contexto natural do mundo das 

aves de rapina. No Centro de Falcoaria trabalha-se com técnicas para sensibilizar as pessoas sobre a 

importância dos rapinantes na natureza e como a falcoaria fez parte da história da humanidade. O passeio é 

feito de uma maneira intimista, com a oportunidade de apreciar os voos livres, alimentação e apresentação 

das aves. 

Duração: aproximadamente 4 horas, incluindo o trajeto de ida e volta. 
Horário de saída do hotel: 8:30. 

Valor do ticket por pessoa: R$ 75,00. 

Transporte privativo sedan para até 3 pessoas: R$525,00. 
Transporte privativo em Van, a partir de: R$688,00. 

As vagas são limitadas. 
Passeios privativos podem ser organizados mediante solicitação. 
Para passeios em inglês é necessário ter um tradutor. O valor para o tradutor é de R$ 325,00 

 



BREATH OF NATURE 

A natureza nos convida para uma busca interna de conexão com nosso eu. Uma ascensão às origens da 
existência. 

Deslocar suavemente os olhos em direção ao dossel da floresta, observar os galhos balançando, ouvir as 
folhas que farfalham e os pássaros que cantam. Parar, respirar profundamente, entrar em imersão na 
felicidade da floresta. Essa contemplação nos alivia as tensões e nos acalma a mente, proporcionando bem- 
estar e saúde. 
O passeio Breath of Nature os convida a despertar todos os seus sentidos para essa terapia florestal. 

Valor do ticket por pessoa: os valores variam conforme a quantidade de pessoas. 

01 pessoa 02 pessoas 03 pessoas 04 pessoas 05 a 10 pessoas 
R$865,00 R$488,00 R$338,00 R$265,00 R$238,00 

Duração: aproximadamente 4 horas, incluindo o trajeto de ida e volta. 

Transporte privativo em carro sedan para até 3 pessoas: R$362,00. 
Transporte privativo em Van, a partir de: R$538,00. 

A experiência é realizada no espaço Aguaray, caso queira poderá estar incluindo a Expedição Iguaçu. 
 



EARTH BATHING 

Um banho da mãe GAIA, no idioma Tupi Guarani, tribos indígenas locais, YVY KATU, a Terra Sagrada. 
Despertar seus sentidos para inalar, exalar, respirar o ar puro, sentir os aromas da floresta, escutar o som 
das águas, dos pássaros, acalmar a mente e entrar em conexão com a natureza. 
Uma trilha de aproximadamente 1km de extensão, para contemplação da biodiversidade com um olhar 
voltado para as relações ecológicas e a bioenergia do ambiente, vivenciando terapias naturais através de 
exercícios respiratórios em meio a Mata Atlântica do Parque Nacional do Iguaçu. 

Valor do ticket por pessoa: os valores variam conforme a quantidade de pessoas. 

01 pessoa 02 pessoas 03 pessoas 04 pessoas 05 a 10 pessoas 
R$438,00 R$288,00 R$238,00 R$150,00 R$114,00 

Duração: aproximadamente 2 horas. 

Transporte privativo em carro sedan para até 3 pessoas: R$238,00. 
Transporte privativo em Van, a partir de: R$278,00. 

A experiência é realizada no espaço Aguaray, caso queira poderá estar incluindo a Expedição Iguaçu. 
 



FOREST BATHING 

Sinta o empoderamento da natureza com um banho de floresta em meio a Mata Atlântica/Rainforest. 
Criado no Japão em meados dos anos 80, o Forest Bathing - Shinrin Yoku, é uma terapia florestal que 

busca o resgate da criança interior em conexão com a natureza. O despertar dos cinco 

sentidos, da abundância emocional, do mais profundo encantamento do ser humano com a 

biodiversidade, o contato com os elementos que nos movem, ar, água, terra, fogo, e suas 

ações benéficas de bem-estar, equilíbrio e saúde. Entre em ressonância com a natureza. Vibre 

na sintonia das árvores, receba a bioenergia, o ar puro com alta concentração de ionização e 

oxigênio para purificação do organismo, diminuição do cortisol, e melhora do sistema 

imunológico. 

Valor do ticket por pessoa: os valores variam conforme a quantidade de pessoas. 

01 pessoa 02 pessoas 03 pessoas 04 pessoas 05 a 10 pessoas 
R$488,00 R$264,00 R$215,00 R$165,00 R$125,00 

Duração: aproximadamente 2 horas. 

Transporte privativo em carro sedan para até 3 pessoas: 
R$238,00. Transporte privativo em Van, a partir de: 
R$275,00. 

 


