
Refúgios Alma Latina - Awasi Iguazú  
Fique 5 Pague 3 

Misiones, Argentina 

 
 

 

 
O Awasi Iguazú é o lugar perfeito para desfrutar do 

mundialmente famoso Parque Nacional e seus 

arredores, enquanto também aproveita para fazer 

excursões especialmente planejadas que vão além da 

típica visita às cataratas. 

 

A partir de  

USD 2.219,00 + taxas por pessoa em apartamento 

duplo 

 

Saiba mais 

Localizado a apenas 20 minutos das maiores 

cachoeiras do mundo, o novo lodge de 14 quartos do 

Awasi está situado às margens do Rio Iguaçu, cercado 

pela Mata Atlântica. Cada villa é atribuída com um guia 

privado e 4x4, permitindo aos hóspedes explorar ao 

seu próprio ritmo, visitando onde quiserem, no seu 

próprio tempo. 

 

Destaques: 

 Fique 5 noites e pague 3; 

 Mimo surpresa – Exclusividade Just Tur; 

 Experiência completa com todas as excursões, 

refeições, seleção requintada de vinhos 

chilenos e bebidas premium; 

 Guia privado para explorar ao seu próprio 

ritmo;

  



  ROTEIRO 

1° dia - Foz do Iguaçu > Awasi Iguaçu 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu - Cataratas e traslado ao hotel. 
 
O hotel: 
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. O 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 restauran
te do lodge principal. 
O Awasi Iguazú é o lugar ideal para desfrutar do melhor da província de Missiones, Argentina. 
 
O 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, nascido em Buenos Aires, começou a 
trabalhar em restaurantes quando adolescente e construiu sua carreira trabalhando em vários hotéis, incluindo o 
Awasi Patagonia, e viajando bastante na América Latina. Ao juntar-se a Awasi Iguazú, ele se depara com toda 
una gama de novos sabores e ingredientes para descobrir. 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. 
 
2° dia - Awasi Iguaçu 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para exploração. 
 
Conheça as atividades que poderá realizar no Awasi Iguaçu. As excursões são personalizadas e, portanto, 
organizadas de acordo com seus gostos e interesses especiais. É por isso que a duração dessas atividades depende 
do ritmo da caminhada e das possíveis paradas que cada um prefira fazer durante a viagem. 
O requisito físico de cada atividade dependerá das condições de saúde e preferências dos clientes. Quanto à sua 
duração, as excursões estão divididas em excursões de meio dia (entre 2 e 5 horas) e excursões de dia inteiro 
(entre 6 e 10 horas). 
O guia chefe e o seu guia privado podem recomendar as melhores atividades, cada uma desenhada especialmente 
para você. 

 
Cataratas do Iguaçu: Nesta zona está situado o Awasi e abrange todas as atrações turísticas mais próximas. 
Estende-se ao longo do Rio Iguaçu desde as mesmíssimas Cataratas até sua desembocadura no Rio Paraná, ponto 
que constitui a fronteira entre a Argentina, Paraguai e Brasil. 
Sem dúvida, a maior atração dessa zona são as Cataratas do Iguaçu, mas vale a pena fazer o passeio e navegar até 
a Tríplice Fronteira, visitar a aldeia nativa guarani ou dar um passeio pelo terreno do Awasi para ver orquídeas, 
borboletas e colibris. 
A zona combina áreas povoadas como a cidade de Puerto Iguazú e matas como as do Parque Nacional Iguazú, 
reunindo diversos excelentes atrativos para quem se interessa em contemplar a natureza, tirar fotos, observar as 
aves e conhecer a história e cultura locais. 
 
Garganta do diabo: Surpreenda-se com as quedas mais imponentes das Cataratas do Iguaçu, de 84 metros de 
caída. Caminhe pouco mais de um quilômetro sobre as passarelas que atravessam o Rio Iguazú Superior, 
apreciando a paisagem das ilhas selváticas. Desfrute da atividade das aves, especialmente dos andorinhões- 
velhos- da-cascata, que ao entardecer retornam a seus ninhos atrás das águas das cataratas. 
 



3° dia - Awasi Iguaçu 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para exploração. 
 
Conheça as atividades que poderá realizar no Awasi Iguaçu. 

Posto Uruzú: Este passeio nos conduz ao Parque Provincial Urugua-í,cuja mata em excelente estado de preservação 
é um lugarmundialmente reconhecido por sua biodiversidade. Suasextensas trilhas são ideais para os amantes da 
observaçãode aves. Um “barreiro”, lugar de onde naturalmente brotao sal do solo, oferece a possibilidade, quando 
se tembastante sorte, de observar algum mamífero 
 
4° dia - Awasi Iguaçu 
Café da manhã no hotel. Dia livre para exploração. 
 
Conheça as atividades que poderá realizar no Awasi Iguaçu. 
 
Trilha Macuco: Uma aproximação à mata paranaense e sua fauna em um dos circuitos menos visitados do Parque 
Nacional. Com um trajeto total de 7 km, esta caminhada é excelente para descobrir, a seu próprio ritmo, o perfil 
mais agreste deste popular parque. 
O Salto Arrechea - uma cachoeira de 20 metros de altura que forma a seus pés uma piscina natural - marca o final 
da trilha. 

 
Triplice Fronteira: Conheça a história de Puerto Iguazú percorrendo a área próxima ao porto, por onde antigamente 
saíam os troncos das árvores usadas para madeira e a erva-mate colhida na mata. Navegue em lancha para 
apreciar a 
confluência dos Rios Iguaçu e Paraná, que serve de limite para três países: Argentina, Brasil e Paraguai. Também é 
o lugar considerado por teorias geológicas como sendo a origem das Cataratas do Iguaçu. 
 
5° dia - Awasi Iguaçu 
Café da manhã no hotel. Dia livre para exploração. 
 
Conheça as atividades que poderá realizar no Awasi Iguaçu. 
 
Alto Paraná: No ponto de confluência com o Arroyo Uruguaí a selva revela de suas entranhas uma curiosa 
formação geológica, onde se apreciam incrustações de pedras semipreciosas. Os arqueólogos calculam que esse 
lugar foi o berço de civilizações pré-guaraníticas por sua disponibilidade de alimento e abrigo. 
Navegue as águas do Rio Paraná em caiaque ou de barco para no final refrescar-se no oculto Salto Yasí. 
 
Excursão Reserva Yacu-í: Aprecie as matas mais bem preservadas da região atravessando o Parque Nacional Iguaçu 
pela bela Ruta Nacional No. 101 até chegar à Reserva Yacu-í do Awasi. Nessa região destacam-se 
valiosíssimas espécies, como as árvores de pau-rosado, as palmeiras de palmito e primitivas samambaias. O 
pequeno Arroyo Yacu-í convida os mais ativos a explorá-lo em caiaque ou, simplesmente, a se deleitar com um 
momento de descanso e contemplação às suas margens. 
 
Salto Encantado: Desfrute de um contato íntimo com a natureza mergulhando nas águas puras ao pé do 
absolutamente límpido e solitário Salto Encantado. Ao entardecer, no caminho de regresso, vale a pena 
fazer uma parada no Posto de Guarda-parques Uruzú para tentar, com um pouco de sorte, avistar mamíferos 
empenhados em lamber os sais de um “barreiro” - lugar onde o escasso sal brota naturalmente do solo. 
 
 
6° dia - Awasi Iguaçu 
Café da manhã no hotel e check-out. 
Traslado ao aeroporto. 



 

  INCLUI 

 05 noites de hospedagem no Awasi Iguazu; 

 Excursões e guia privado e um veículo 4x4 para projetar e adaptar as excursões que melhor se adaptam as 
suas preferências e interesses. Você pode escolher entre uma excursão de dia inteiro (4 a 6 horas) ou duas 
excursões de meio dia (entre 2 e 5 horas) por dia; 

 Traslados privados de e para os aeroportos de Puerto Iguazú (IGR) ou Foz do Iguaçu (IGU) quando em de 
acordo com os horários de check in / out; 

 Refeiçoes, uma experiência culinária completa no Restaurante Relais & Chateaux com os melhores 
ingredientes locais; 

 Open bar de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Seleção requintada de vinhos chilenos; 

 Assistente Pessoal de Reservas será designado a você para coordenar sua viagem a Iguaçu e definir suas 
preferências e necessidades pessoais; 

 Kit Alma Latina Exclusividade Just Tur. 
 
Tarifa não inclui: 
 

 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; 

 Aéreos internacionais de chegada / saída; 

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

 Vistos; 

 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 
 
Baixa Temporada 
Maio – Outubro2021 

 
Single*  Duplo* 

USD - P 3.330,00  USD - P 2.219,00  

*Preços por pessoa  *Preços por pessoa  

  

Puerto Iguazú - Awasi Iguazú (Villa)   

  

  
Quadruplo*   

USD - P 1.888,00   

*Preços por pessoa   



      

Puerto Iguazú--Awasi Iguazú (Master Villa – até 4 pessoas) 
 
 
CONDIÇÕES:  
Validade: 01/05/2021 a 31/10/2021; 
Criança: Aceita somente acima de 10 anos; 
Check-in: 15h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa pré-paga e não reembolsável. Remarcações serão feitas em caso 
de fechamento da fronteira. Para os casos de Covid serão analisados individualmente. 
 
Notas importantes:  
Promoção válida apenas para reservas efetuadas até dia 31 de março2021; 
A data da viagem deve ser marcada; 
O Awasi Iguazu cobra 10.5% de taxas IVA que devem ser adicionadas no valor do pacote. 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Somente à vista ou diretamente pelo hotel com uma entrada de 10%. 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto, 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época:  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. 
 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 entre13°C e 31°C 
 
Como chegar:  Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. 
 
O que levar:   
Recomendamos trazer roupas 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.    
 
Curiosidades:   
Um breve conto: 
Diz a lenda que uma deidade havia se proposto casar comum a 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. 

 
 


