
APROVEITE EXPERIÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS E INESQUECÍVEIS 

DENTRO E FORA DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU



Bem-vindo! Entregue-se à natureza

– HOTEL DAS CATARATAS





TRANSFER DE CHEGADA E SAÍDA

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu está 

localizado a 16,5km do Hotel das Cataratas.

AEROPORTO IGU – FOZ DO IGUAÇU/BRASIL

R$190 por trecho em carro sedan para até 3 pessoas 

A partir de R$320 cada trecho, em van

AEROPORTO IGR - PUERTO IGUAZÚ/ARGENTINA

Chegada

R$690 por trecho em carro sedan para até 3 pessoas

A partir de R$990 cada trecho, em van

Saída

R$490 por trecho em carro sedan para até 3 pessoas

A partir de R$840 cada trecho, em van

Devido a uma liminar do aeroporto Argentino, carros 

brasileiros não podem buscar passageiros diretamente. 

Portanto, nosso motorista irá encontrá-lo no aeroporto 

IGU, acompanhá-lo em um táxi argentino até a fronteira 

brasileira, onde estará estacionado nosso veículo, 

e a partir deste ponto ele o trará diretamente ao hotel. 

A fim de confirmar o serviço de transfer, por gentileza 

nos informe companhia aérea, dados de voo e horário 

estimado de pouso.

Informações Gerais 

Forma de pagamento: 

Os pagamentos devem ser efetuados diretamente 

na Iguassu Experiences. Caso seja de sua preferência 

adicionar o pagamento destes serviços na conta do 

Hotel, o valor será acrescido de 15% de taxas.

Política de Cancelamento: 

As experiências podem ser canceladas com 48 horas 

de antecedência, sem que haja penalidades. A Iguassu 

Experiences trabalha com empresas terceirizadas, se 

houver uma política de cancelamento diferente da 

mencionada acima, iremos informar com antecedência. 

Todos os preços poderão ser alterados sem aviso prévio.

Todos os valores apresentados são em Reais.



– NAS REDONDEZAS

Desfrute de experiências únicas em meio à uma exuberante 
floresta tropical.





FIRST LIGHT EXPERIENCE

Participe de uma caminhada exclusiva ao primeiro 

raio de sol e descubra a mágica de um novo dia 

com Belmond e Leica Sport Optics. Situado no 

coração do Parque Nacional do Iguaçu, o Hotel 

das Cataratas oferece acesso privativo às quedas 

na primeira luz do dia: quando o parque ainda está 

fechado para demais visitantes. Sinta uma trilha 

tranquila, exuberante e repleta de vida selvagem, 

note o comportamento diferenciado das aves e 

demais animais ao acordar da floresta. 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 5:30h e 7h.

Distância:

O passeio é uma caminhada de aproximadamente 

2 km 

Inclui: guia local, empréstimo de binóculos Leica, 

garrafa de água, capa de chuva

R$280 por pessoa

em tour privativo 

Aluguel de binóculo para caminhada auto guiada:

R$ 75 por 3 horas (sujeito a disponibilidade)

Reservas deverão ser realizadas com no mínimo 24h 

de antecedência. A caminhada envolve algumas escadas 

e pode ser escorregadia, por isso recomendamos que 

use calçado apropriado. Os horários de partida e a 

visualização de flora e fauna variam de acordo com a 

época do ano.





DESCUBRA AS CATARATAS

É uma caminhada pela Trilha das Cataratas, 

acompanhada por um guia local e é considerada uma 

experiência incomparável, pois o passeio acontece 

antes da abertura do Parque Nacional para visitantes. 

Nosso guia apontará detalhes e curiosidades sobre a 

maravilhosa fauna e flora que você terá a oportunidade 

de apreciar durante o passeio. 

Duração:

1 hora e 30 minutos aproximadamente.

Horário:

8h - saída do Lobby do hotel. 

R$70 por pessoa para passeio regular

R$320 para grupo privado (até 10 pessoas)

Para grupos acima de 10 pessoas, favor consultar a 

Iguassu Experiences diretamente.

 

Este passeio é uma caminhada de aproximadamente 

2km. A caminhada envolve algumas escadas e pode 

ser escorregadia, por isso recomendamos que use 

calçado apropriado.





FEEL THE ENERGY

Um monitor em bem-estar os acompanhará no passeio 

das Cataratas para uma exploração com olhar voltado 

para fatores terapêuticos naturais. Todo mundo adora 

estar perto das Cataratas do Iguaçu, mas poucos sabem 

por quê. Durante a caminhada, além de contemplar as 

quedas, a experiência é complementada com exercícios 

respiratórios e bioenergéticos, para se conectar com 

os íons negativos que estão sendo produzidos pelas 

tempestuosas cachoeiras e pela floresta subtropical 

circundante. Com a ajuda de um medidor de íon de ar 

negativo, ilustramos que a energia das Cataratas do 

Iguaçu tem explicação científica. É mais do que o som 

da água correndo ou a beleza dela ricocheteando nas 

pedras; na verdade, está influenciando sua saúde de uma 

forma positiva mensurável.

Horário: a experiência acontece antes do parque abrir ao 

público e é recomendado iniciar às 7h.

Valor por pessoa (Inclui transporte ida e volta)

R$460 (1 pessoa)

R$320  (2 pessoas)

R$250  (3 pessoas)

R$190  (4 pessoas)

R$160  (5 a 10 pessoas)

Experiência não recomendada para crianças menores de 

8 anos.





FOREST BATHING

Sinta o empoderamento da natureza com um banho 

de floresta em meio a Mata Atlântica. O Forest Bathing, 

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. Essa 

atividade pode ser adaptada pra crianças.

Duração: aproximadamente 2 horas

Valor por pessoa (Inclui transporte ida e volta)

R$620  (1 pessoa)

R$350  (2 pessoas)

R$260  (3 pessoas)

R$220 (4 pessoas)

R$160 (5 a 10 pessoas)

Necessário reservar com antecedência. Experiência sujeita 

a condições climáticas.





EXPERIÊNCIA DA LUA CHEIA

Exclusiva para hóspedes do Hotel das Cataratas, esta 

experiência única proporciona uma visão raramente 

encontrada: o arco-íris lunar. 

O tour consiste em uma caminhada de 1,3 km 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 realizada a pé, por escada.

Duração:

aproximadamente 1 hora

Valor por pessoa: R$140

Descubra as noites de lua cheia em 2022 e 2023:

Calendário 2022

https://pdfs.belmond.com/CAT_FullMoonCalendar.pdf

Calendário 2023

https://pdfs.belmond.com/CAT_FullMoonCalendar2023.pdf

Por questões de segurança, o passeio não é permitido 

para menores de 12 anos e pessoas com dificuldade de 

locomoção.

As vagas são limitadas, portanto recomendamos efetuar 

reserva com antecedência.

Esta é uma experiência sazonal e acontece 

em dias e horários diferentes para coincidir 

com as condições ideais. Por favor, verifique 

com o concierge se o passeio irá acontecer 

durante a sua estada.





MACUCO SAFARI TRADICIONAL

O Macuco Safari oferece a você uma diferente 

maneira de admirar as famosas Cataratas do Iguaçu. 

O passeio guiado se inicia em um jipe elétrico 

pela floresta, seguido de uma caminhada de 600 

metros, na floresta sub-tropical, por passarelas 

suspensas, tendo assim maior contato com a 

natureza. A terceira etapa, 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! 

Duração: aproximadamente 2 horas e 30 minutos

Horário de Funcionamento: das 9:30 às 15h (exceto 

segundas-feiras). Transporte saindo do hotel toda 

hora cheia.

Inclui: transporte ida e volta, empréstimo de 

toalhas, garrafa de água, secagem de sua roupa no 

retorno ao hotel

R$420 por pessoa

Crianças com menos de 6 anos são cortesia.

Passeios privativos podem ser solicitados.

Favor notar que como esse é uma experiência 

onde todos ficarão molhados, não recomendamos 

levar aparelhos eletrônicos no barco. Caso queira 

levar seus pertences com você, o Macuco Safari 

disponibiliza armários para aluguel. Fotos e vídeos 

do passeio no barco podem ser comprados 

diretamente no Macuco Safari, no final de cada 

passeio.  

Em caso de dificuldades de locomoção, haverá a opção 

de permanecer no jipe e não fazer a caminhada. Passeio 

não recomendado para crianças com menos de 4 anos.





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. Com um voo de 10 

minutos, os visitantes irão sobrevoar o gigante 

Parque Nacional, os recortes do Rio Iguaçu, em meio 

a floresta, até chegar as lindas quedas das Cataratas. 

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 experiência é de tirar o fôlego e deixará 

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$290

Transporte privativo em van, a partir de: 

R$330

10 minutos de vôo: 

R$530 por pessoa

35 minutos de vôo: 

R$5.800 total, privativo (até 4 pessoas)

O passeio depende das condições climáticas. Favor notar 

que a empresa não faz reserva antecipada de horário e 

não funciona nas segundas-feiras.

É exigido um mínimo de 3 pessoas para o vôo de 10 

minutos. Hóspedes poderão dividir a aeronave com outras 

pessoas na fila do heliporto ou pagar pelos assentos 

livres, caso prefiram fazer o vôo privado.





PARQUE DAS AVES CONECTA

Alimente tucanos, descubra curiosidades sobre 

aves pouco conhecidas da Mata Atlântica, sinta 

de perto o bater das asas de uma revoada de 

quase 300 periquitos resgatados do tráfico de 

animais e aprecie os sabores da floresta em 

uma degustação com plantas alimentícias não 

convencionais.

Esta experiência intimista proporciona uma 

conexão profunda com as aves e com a floresta. 

É guiado por bióloga bilíngue e acompanhado 

por técnicos do Parque das Aves, instituição que 

encanta milhões de visitantes, acolhe milhares 

de animais e ajuda na conservação de um bioma 

único: a nossa Mata Atlântica. 

Conecte-se à natureza e à missão de salvar 

espécies ameaçadas

Inclui: transporte compartihado de ida e volta, 

ingresso para a visita tradicional ao Parque das 

Aves

Horários: terça a domingo, 8:30 ou 13:30

Valor:

R$780  por pessoa

Recomendamos solicitar com antecedência para 

garantir disponibilidade (mínimo 24 horas).





PARQUE DAS AVES

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 e atenção para causas ambientais.

Duração: aproximadamente 2 horas e meia

Horário de funcionamento: das 9hs às 16hs (exceto 

segundas-feiras).

Transporte privativo em carro sedan para até 3 pessoas:

R$290

Transporte privativo em van, a partir de:

R$330

Valor da entrada: 

R$80 por pessoa - crianças até 8 anos são cortesia.

As trilhas dentro do Parque das Aves, têm 2km de 

extensão. São planas e existem espaços para descansar 

e observar os pássaros.





CATARATAS ARGENTINA

Encontre uma perspectiva diferente de uma das Sete 

Maravilhas da Natureza no lado argentino das Cataratas e 

esteja muito mais próximo às quedas d ‘água.

Partindo de Sandero Verde, um pequeno trajeto que leva 

à Estação Cataratas, três trilhas principais conduzem os 

visitantes aos pontos mais populares da região:

Circuito Inferior, onde é possível conferir a vista de baixo 

das Cataratas

Circuito Superior, com a vista de cima das Cataratas

Garganta do Diabo, que também pode ser vista do lado 

brasileiro, porém com uma proximidade muito maior no 

lado argentino, sendo possível assim sentir a incrível força 

das quedas d’água. Um trem ecológico parte da Estação 

Cataratas até a área da cachoeira.

Duração: Aproximadamente 6 horas, levando em 

consideração o tempo de espera na imigração e do 

circuito escolhido

Transporte privativo em carro sedan para até 3 pessoas:

R$730

Transporte privativo em van, a partir de:

R$820 

Guia privativo para o Parque Argentino (serviço 

opcional): R$390,00

Ingressos do parque devem ser comprados online através 

do endereço <https://iguazuargentina.com/> e nosso 

concierge terá o imenso prazer de auxiliá-los.

É obrigatório o porte de documento de identificação e/

ou passaporte para este passeio. 0 - 17 anos deverão estar 

acompanhados pelos pais, ou obter autorização judicial 

para sair do país.





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: 9:00 ou 15:00

Ingresso: R$95 por pessoa

Para passeios em inglês favor adicionar o custo do 

tradutor: R$290

Transporte privativo sedan para até 3 pessoas:

R$590

Transporte privativo em van, a partir de: 

R$660

As vagas são limitadas. Passeios privativos podem ser 

organizados mediante solicitação.





USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

Construída no Rio Paraná entre Brasil e Paraguai, 

formando uma zona neutra entre os dois países. A Itaipu 

Binacional é a maior usina hidrelétrica em geração de 

energia do mundo. Um gigante com 14.000 MW de 

potência, capaz de produzir 95 milhões de kilowatts/

hora por ano, a capacidade do vertedouro é de 62 mil 

m2/s, algo como 40 vezes mais que a vazão normal das 

Cataratas do Iguaçu. Em 1995 foi eleita uma das Sete 

Maravilhas do Mundo Moderno. Quem visita Itaipu se 

impressiona com o tamanho: o concreto usado para 

construir Itaipu é equivalente a 210 Estádios Maracanã e o 

ferro e aço equivalem a 380 Torres Eiffel.

Além da visita panorâmica, que dará uma maravilhosa 

vista da magnitude da construção, o circuito 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.

Visita panorâmica: 

R$56 por pessoa - pagamento no local

Circuito Especial:

R$160 por pessoa - pagamento no local

- Reservas são necessárias para esta opção

- O Circuito Especial é realizado em uma área industrial, 

portanto é permitido para pessoas com mais de 14 anos. 

Também é obrigatório o uso de calça e calçado fechado.

Transporte privativo em sedan para até 3 pessoas: 

R$590

Transporte privativo em van, a partir de: 

R$660

Fechado às terças-feiras, o complexo da Itaipu oferece 

uma gama de atrações, que proporciona uma inesquecível 

visita, conhecendo de perto a junção de arte, tecnologia e 

ações de preservação ambiental realizadas na região.





REFUGIO BIOLÓGICO BELA VISTA

Desenvolvido em virtude do desalojamento de plantas 

e animais por conta da construção da Usina Hidrelétrica 

de Itaipu, O Refúgio Biológico desempenha um papel 

fundamental na preservação do meio ambiente na tríplice 

fronteira. Tem o intuito de preservar a fauna e flora, com 

pesquisa e reprodução de espécies que estão em risco de 

extinção, além de cuidar de animais resgatados, vítimas 

de maus tratos, tráfico animal, entre outros. 

O passeio inicia numa carretinha aberta, saindo do 

Centro de Recepção de Visitantes e contorna o Canal da 

Piracema até as edificações do Refúgio. O roteiro segue 

com uma caminhada de 2km em uma trilha em meio a 

floresta nativa e envolvendo o visitante através de lições 

de educação ambiental. 

Ingressos: 

R$40 por pessoa - pagamento no local

Transporte privativo em sedan para até 3 pessoas: 

R$590

Transporte privativo em van, a partir de: 

R$660

Disponível de terça a domingo. Reservas devem ser 

solicitadas com antecedência.





SKY DIVE

O salto de paraquedas é um dos cenários mais incríveis 

da região, com vista para a Usina Hidrelétrica de Itaipu 

- uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. A 

experiência começa com um vôo de 35 minutos até 3km 

de altura, onde você salta acompanhado de um monitor 

por aproximadamente 40 segundos a 200km/h, logo 

após serão mais 6 minutos planando sobre a maravilhosa 

paisagem. 

Salto duplo privativo e exclusivo ao nascer do sol 

também estão disponíveis, mediante reserva antecipada.  

Por gentileza, consultar seu concierge a respeito de 

disponibilidade e valores.

Funcionamento: fechado: terça e quarta-feira

Inclui: fotos e vídeos com câmera de pulso

R$1090 por pessoa - pagamento no local

Transporte privativo sedan para até 3 pessoas: 

R$590

Transporte privativo em van, a partir de:

R$660 

Restrição etária: Somente para maiores de 14 anos. 

Menores de idade deverão estar acompanhados dos pais 

para autorização. Necessário reservar com antecedência. 

Experiência sujeita a condições climática.



HOTEL DAS CATARATAS, RODOVIA BR 469, KM32 -  PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU 

FOZ DO IGUAÇU - PR 85859 899 - BRAZIL - T: +55 (21) 2548 8787 E: RESERVATIONS.

BRAZIL@BELMOND.COM




