
Iguazú
MISIONES, ARGENTINA

DESFRUTAR A EXPERIÊNCIA

Sente-se em
primeira
fila e observe
o incrível
espetáculo que
a mãe natureza
oferece.



Nosso lodge
As 14 villas estão construídas sobre palafitas para minimizar o
impacto ambiental e se estendem pela selva a pouca distância do
lodge principal. Estão localizadas de forma a garantir o máximo
respeito pela privacidade de nossos hóspedes.

Nosso lodge está conformado por 13 Villas e uma Master Villa.
Cada Villa conta com uma pequena piscina privada e uma ampla
sala de estar. A Master Villa conta com uma piscina e sala de estar
maior, entregando um espaço adicional para dois casais ou família.

Conseguimos um equilíbrio perfeito entre a intimidade da villa e a
oportunidade de socializar no bar e no restaurante do lodge
principal. O Awasi Iguazú é o lugar ideal para desfrutar do melhor
da província de Missiones, Argentina.

Nossas Villas
As 13 Villas standard têm uma superfície de 100 m2, enquanto que a
Master Villa -com dois dormitórios – abrange 150 m2. Todas
dispõem de uma ampla sala de estar e um terraço com
espreguiçadeiras e uma pequena piscina privada. As villas, imersas
na selva, estão conectadas com o lodge principal através de trilhas de
pedra.

Nossa cozinha
Nosso restaurante Relais & Chateaux é de uso exclusivo dos hóspedes
do Awasi e oferece um cardápio diário adaptado a suas necessidades
e preparado com os melhores ingredientes locais.

Manuel Agrelo é o chefe da cozinha do Awasi Iguazú. O chef Manuel

. Manuel,
partidário de combinar técnicas tradicionais com modernos métodos
inovadores, baseia-se, em última instância, nos produtos locais
frescos a fim de criar pratos autênticos.

UM BREVE CONTO

Diz a lenda que uma deidade havia se
proposto casar com uma bela donzela
local chamada Naipí. Infelizmente
para o deus, seu amor não era
correspondido e a jovem fugiu numa
canoa com seu amante mortal, o
jovem Tarobá. Muito aborrecido, o
deus decidiu partir o curso do Rio
Iguaçu, criando múltiplas cascatas e
condenando os amantes a uma eterna
caída. Assim nascerem as
CATARATAS DO IGUAÇU.

Localizado a somente 15 minutos das
maiores cataratas do mundo, o Awasi
Iguazú conta com 14 villas
independentes, além do lodge
principal. O Awasi é exclusivo, pois
seus hotéis (Awasi Atacama, Awasi
Patagônia e Awasi Iguazú) são os
únicos na América do Sul que
assignam a cada habitação um guia
privado e um veículo 4x4. Isso
permite aos nossos hóspedes
adaptarem suas vivências a suas
necessidades, interesses e preferências
individuais.

No Awasi, nossa missão é
proporcionar experiências de viagem
inesquecíveis e compartilhar com
nossos hóspedes a cultura e a natureza
dos recantos mais atrativos da
América do Sul.



Explorando o Iguaçu
Antes de sua chegada ao Awasi, lhe pediremos preencher um breve
questionário sobre suas preferências, interesses especiais, condição física,
necessidades de dietas e outros detalhes que ajudarão a nossa equipe a
organizar uma viagem inesquecível, especialmente desenhada para você

Excursões
O Iguaçu como nunca antes o viu.... como nunca antes foi visto.

Estamos desenvolvendo excursões originais, autênticas e únicas para que
possa viver a Mata Atlântica, sua gente, sua flora e fauna. Desde o
momento de sua chegada, contará com um guia turístico privado e um
veículo 4x4 para que possa explorar a região ao seu próprio ritmo. Isto
significa que poderá contemplar tranquilamente uma espetacular vista,
esperar pacientemente até capturar a fotografia perfeita ou deixar-se guiar
através das maravilhas da Mata Atlântica.

As excursões do Awasi Iguazú estão divididas por zonas e por temas; a
zona principal está constituída pelas Cataratas do Iguaçu. Em seguida,
exploraremos a Mata Atlântica, uma zona de beleza deslumbrante que
rodeia as cataratas. Devido a que a Mata Atlântica não está conectada com
nenhuma outra selva, apresenta milhares de plantas e animais endêmicos.
É também a zona de maior diversidade em se tratando da população e
cultura na Argentina.

As excursões têm como destino, entre outros, as ruínas jesuíticas do século
XVIII e as cascatas ocultas (além das famosas Cataratas), e incluem
trajetos em caiaque através da selva, observação de aves, observação da
flora e fauna endêmicas, visita a uma aldeia guarani onde os nativos
mostrarão como fazer artesanato e como se relacionam com a selva.
Esperamos que nossos hóspedes voltem para casa com uma ideia da
imensa beleza da Mata Atlântica e da importância dos esforços de
preservação que se realizam na área.

Quanto à duração, as excursões dividem-se em saídas de dia completo (de
6 a 10 horas) com um piquenique na hora do almoço, ou de meio dia
(entre 4 e 6 horas), regressando ao Awasi para almoçar. Depois das
excursões, os hóspedes podem voltar ao seu chalet para se relaxar em sua
piscina privada.

Nossos guias são profissionais que estão capacitados em arqueologia,
história, flora, fauna e primeiros auxílios para que você possa desfrutar da
viagem de sua vida de forma segura, exaustiva e prazenteira.

POR QUE O AWASI

- Porque contamos com uma equipe
comprometida com atender nossos
hóspedes segundo suas preferências: o que
nos diferencia é nossa atenção ao detalhe.
- Porque os hotéis Awasi são os únicos na
América do Sul que oferecem um serviço
100 % personalizado.
- Porque cada habitação conta com um guia
privado e um veículo 4x4 e com excursões
que se adaptam às necessidades e
preferências dos nossos hóspedes.
- Porque nossa cozinha se destaca por seus
sabores e texturas, utiliza ingredientes
regionais e se adapta às necessidades de cada
hóspede.

CLIMA

O clima varia pouco, portanto, o Iguaçu é
um destino de viagem perfeito durante todo
o ano. Espere condições de calor e umidade
no verão (de outubro a abril) e temperaturas
mais baixas de maio a setembro,
principalmente de noite. Os dias são, em sua
maioria, ensolarados e secos; no entanto, as
chuvas são comuns durante todo o ano. Por
isso, traga várias capas de roupa. Tenha em
conta que as precipitações são frequentes e
fortes, mas de curta duração.

TEMPERATURAS MÉDIAS

De janeiro a março - temporada de chuvas:
É a época mais popular para visitar as
Cataratas do Iguaçu devido a que o fluxo de
água aumenta com as chuvas. Temperaturas
entre 19°C e 34°C
Abril e maio: Temperaturas entre 13°C e 27°C
De junho a agosto: Temperaturas entre 11°C e
24°C
De setembro a dezembro: Temperaturas entre
13°C e 31°C



Nossas tarifas incluem
Alojamento em villas privadas de luxo.
Excursões em veículos 4x4 com guias privados.
Todas as refeições, bebidas alcoólicas e não alcoólicas.
Traslados desde o Aeroporto Internacional Cataratas de Iguazú,
na Argentina e do Aeroporto Internacional Foz do Iguaçu, no
Brasil (nossas tarifas não incluem as taxas de reciprocidade).
Serviço personalizado que, desde o primeiro momento, tem em
conta seus interesses e expectativas.

Nossas recomendações
Recomendamos trazer roupa sintética leve e de secagem rápida e uma
capa exterior impermeável.
Outros elementos: óculos de sol, protetor solar, traje de banho,
repelente de mosquitos, sapatos confortáveis para realizar caminhadas,
uma mochila, uma garrafa de água (proporcionada pelo Awasi na sua
chegada).
Qualquer medicamento que necessite.

Contato
Faça realidade sua #ExperienciaAwasi
Para reservas, entre em contato conosco através de um dos
seguintes meios:

Fone: +(56.2) 2233-9641
Correio eletrônico: info@awasi.com
Skype ID: Awasi_spa

Ligação gratuita
Estados Unidos/Canadá: 1-888-880-3219
Alemania:0-800-180-2590
Francia:0-800-915828
Australia:1-800-768-365
Brasil: 0-800-892-1347
Reino Unido: 0-808-101-6778
Suiza: 0-800-563-267

LOCALIZAÇÃO

Situado às margens do rio Iguaçu,
nosso lodge se encontra a somente 15
minutos das Cataratas do Iguaçu, um
dos destinos mais emblemáticos da
América do Sul. Estamos a 20 minutos
do Aeroporto Internacional de Puerto
Iguazú (também conhecido como
Aeroporto Internacional de las
Cataratas de Iguazú). Também é fácil
chegar ao Awasi desde o lado
brasileiro: a viagem de carro do
Aeroporto Internacional Foz de
Iguaçu ao nosso lodge (dependendo
do tempo requerido no posto de
Imigração) dura aproximadamente 35
minutos e nossos guias privados se
ocupam de realizar o traslado.

COMO CHEGAR

Desde Buenos Aires: LATAM e
AEROLÍNEAS ARGENTINAS voam
ao Aeroporto Internacional de Puerto
Iguazú (também conhecido como
Aeroporto Internacional de las
Cataratas de Iguazú). Seu guia privado
o estará esperando no aeroporto para
recebê-lo e levá-lo ao hotel em seu
veículo 4x4 privado. Não se oferecem
traslados grupais, por conseguinte, a
experiência será personalizada e se
baseará desde o princípio em seu
próprio ritmo e seus requerimentos.

Desde Brasil: Os guias privados do
Awasi também recebem os hóspedes
no Aeroporto Internacional de Foz do
Iguaçu no Brasil e os levam ao lodge
em seu veículo 4x4 privado.

Aonde quer que você vá... Just Tur!

Informações:

+55 (62) 3218-4506 - Contato

(62) 99964-1258 - Plantão

contato@justtur.com.br

Avenida T-12 com Rua T-37, Qd. 123, 
Lts. 17/18, nº 35, Edifício Connect Park 
Business, sala 405 - St. Bueno, 
Goiânia - GO, 74223-080


