
LA SAMANNA, A BELMOND HOTEL
ST MARTIN

A WARM WELCOME BACK

PROGRAMAÇÃO
NATAL E ANO NOVO



HOTEL DAS CATARATAS, A BELMOND HOTEL
FOZ DO IGUAÇU

PROGRAMAÇÃO DE FINAL DO ANO

Junte-se a nós para um momento de paz e tranquilidade no Hotel das 
Cataratas e recarregue as energias para o próximo ano. Desfrute do que 

temos de melhor em conforto, serviço e gastronomia. 

Desenvolvemos uma programação especial para você e sua família com 
diversas atividades, incluindo música, culinária e natureza para aqueles que 

pretendem não só vir para apreciar uma tarde na nossa piscina, mas 
também curtir cada segundo do nosso paraíso cor de rosa.

Estamos prontos para receber você e sua família nesta temporada cheia 
de luz e encantos. Confira o cronograma que preparamos para entrar no 

clima festivo, onde o ponto alto é, além da chegada do Papai Noel, 
a cozinha típica inspirada em nossas tradições regionais.

• Entretenimento diário para as crianças

• Deliciosa gastronomia e drinks incríveis

• Celebração especial do Natal e Reveillon



TRANQUILIDADE,  DIVERSÃO, NATUREZA 

No Hotel das Cataratas você escolhe como deseja aproveitar ao máximo seu final de ano. Um 
passeio pelas trilhas do Parque Nacional para apreciar a beleza e a grandeza que consagraram as 
cataratas como uma das Sete Maravilhas da Natureza, ouvir o canto dos pássaros e o som das 
quedas d’água? Se você começar sua caminhada antes da abertura do Parque Nacional do Iguaçu, 
a experiência será ainda mais mágica. 

Permita-se uma caminhada guiada pela natureza ou um voo panorâmico de helicóptero para uma 
estada repleta de aventura. 

No fim do dia, o nosso spa estará à sua espera com uma variedade de tratamentos relaxantes. 
Como alternativa, aproveite o sol se pondo lentamente sobre as cataratas com uma taça de 
champanhe no gramado do Hotel ou no terraço do Bar Tarobá.

Confira, a seguir, a programação que preparamos para estes dias tão especiais.

HOTEL DAS CATARATAS
FOZ DO IGUAÇU



PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE NATAL

16h00 - 19h00 
Magia do Natal - Domingo

do advento
R$ 220* por pessoa

04 DE DEZEMBRO
SÁBADO

17h00 – 18h00 
Chegada do Papai Noel

na Lareira
18h00 – 18h30 

Apresentação musical
da AFA - Associação 

Fraternidade e Aliança
18h00 - 19h00 

Coquetel no jardim
e inauguração da

iluminação de Natal

12 DE DEZEMBRO
DOMINGO

05 DE DEZEMBRO
DOMINGO

16h00 - 19h00 
Magia do Natal - Domingo

do advento
R$ 220* por pessoa

19 DE DEZEMBRO
DOMINGO

16h00 - 19h00 
Magia do Natal - Domingo

do advento 
R$ 220* por pessoa

Experiência da Lua Cheia
Vagas limitadas, necessário 

pré-agendamento. 
Por favor, consulte o horário 

R$ 110* por pessoa

23 DE DEZEMBRO
QUINTA-FEIRA

18h00 - 18h40 
Coquetel e Apresentação 

musical da AFA - Associação 
Fraternidade e Aliança

na Magic Tree

14h00 - 21h30 
Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

11h00 - 18h00
 Estação de caipifruta

e gin na piscina**

13h00 - 17h00 
Música ao vivo na área da piscina

*Valores em Reais + 10% de taxa de serviço. Todos os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
**Verificar preços no menu.



PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE NATAL

24 DE DEZEMBRO
SEXTA-FEIRA

*Valores em Reais + 10% de taxa de serviço. Todos os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. **Verificar 
preços no menu ***Política para crianças: Crianças de 0 a 6 anos são cortesia, de 7 a 12 anos têm 60% de desconto e de 13 
a 17 anos têm 50% de desconto. ****No assado, crianças de 0 a 6 anos são cortesia, de 7 a 12 anos têm 50% de desconto.

25 DE DEZEMBRO
SÁBADO

08h00 - 10h00 
Café da manhã especial no 

restaurante Ipê com a presença 
do Papai Noel e do Felício 

(nosso mascote)  

14h00 - 21h30 
Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

13h00 - 16h00 
Almoço especial de Natal 

no restaurante Ipê com opções 
inspiradas na magia desta 

época ao som de música ao 
vivo, além de bebidas incluídas 

como vinhos nacionais, 
caipirinhas, vodka, gin e cerveja

R$ 462* por pessoa
Política especial para crianças***

18h00 - 22h00 
Música ao vivo no Bar Tarobá

26 DE DEZEMBRO
DOMINGO

14h00 - 21h30
Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

13h00 - 16h00 
Assado com música ao vivo e 

cerveja artesanal no jardim 

R$ 265* por pessoa. 
Política especial para crianças****

08h00 - 09h00 
Descubra as Cataratas 

Vagas limitadas, necessário 
pré-agendamento

 14h00 - 21h30 
Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

18h00 - 19h00 
Celebração religiosa de Natal 

na Magic Tree

19h30 - 23h00 
Ceia de Natal especial 
no restaurante Ipê com 

sofisticada culinária típica 
natalina e estações de pratos 
quentes e frios, além de uma 
seleção de bebidas inclusas 

R$825* por pessoa
Política especial para crianças***



SEMANA DO REVEILLON 

RECEBA 2022 DE UMA FORMA ÚNICA, RODEADO DE AR PURO E EM FRENTE A UMA DAS 

SETE MARAVILHAS DA NATUREZA. UMA COMBINAÇÃO PERFEITA DE MÚSICA AO VIVO E 

O MELHOR DA NOSSA GASTRONOMIA. 



PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO REVEILLON 

08h00 - 09h00 
Passeio: Descubra as Cataratas

Vagas limitadas, necessário 
pré-agendamento

14h00 - 21h30 
Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

18h00 - 20h00 
Bar under the sky

no jardim com menu especial
e música ao vivo**

(sujeito a condições climáticas)

29 DE DEZEMBRO
QUARTA-FEIRA

16h00 - 21h30 
Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

18h30 - 19h30 
Brinde ao pôr do sol com 

espumante no gramado em 
frente as Cataratas do Iguaçu

31 DE DEZEMBRO
SEXTA-FEIRA

30 DE DEZEMBRO
QUINTA-FEIRA

14h00 - 22h30 
Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

20h00 - 02h00 
Jantar elegante e festa 

com inspiração tropical à 
beira da piscina. 

Para animar a comemoração, 
banda ao vivo e seleção de 

bebidas premium (champagne, 
vinhos nacionais, caipirinhas, 

whiskey 12 anos, vodka, rum, gin, 
cerveja e energético)

R$ 1925* por pessoa 
Política especial para crianças*** 

19h00 - 21h00 
Buffet exclusivo para crianças 

no Salão Iguassu

20h00 - 00h00 
Apresentação ilusionista no 

Restaurante Ipê

1º DE JANEIRO
SÁBADO

08h00 - 10h30 
Café da manhã especial no 

restaurante Ipê com a presença 
do Quati Felício

14h00 - 21h30 
Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

13h00 - 16h00 
Brunch de Ano Novo com 

diferentes estações de pratos 
quentes e frios, música ao vivo e 

bebidas premium inclusas 
(espumante, vinhos nacionais, 

caipirinhas, vodka, gin e cerveja).

R$ 462 por pessoa
Política especial para crianças***

2 DE JANEIRO
DOMINGO

ATENÇÃO:

A piscina estará fechada a partir das 13h00 do dia 31 de dezembro e reabrirá no dia 1º de janeiro às 12h00

*Valores em Reais + 10% de taxa de serviço. Todos os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. **Verificar 
preços no menu ***Política para crianças: Crianças de 0 a 6 anos são cortesia, de 7 a 12 anos têm 60% de desconto e de 13 
a 17 anos têm 50% de desconto. ****No assado, crianças de 0 a 6 anos são cortesia, de 7 a 12 anos têm 50% de desconto.

14h00 - 21h30 
Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

13h00 - 16h00 
Assado com música ao vivo 

no restaurante Ipê 
R$ 265* por pessoa. 

Política especial para crianças**** 

15h00 - 18h00 
Estação de caipifruta e gin 

na piscina** 



EXPLORE

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.

Duração: 
Aproximadamente 2 horas.

Valor por pessoa (Inclui transporte ida e volta):
R$390 - 1 pessoa.
R$210 - 2 pessoas.
R$170 - 3 pessoas.
R$130 - 4 pessoas.
R$100 - 5 a 10 pessoas.

Necessário reservar com antecedência. 
Experiência sujeita a condições climáticas.



EXPLORE

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 subtropical 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, das quais a maioria é nativa da floresta 
circundante. 

O Parque das Aves é um atrativo que permite despertar nosso sentimento e atenção para causas 
ambientais. As trilhas dentro do Parque das Aves, têm 2km de extensão. São planas e existem 
espaços para descansar e observar os pássaros.

Duração: 
Aproximadamente 2 horas e meia.

Horário de funcionamento: 
das 9h às 16h (exceto segundas-feiras).

Transporte privativo em carro sedan para até 3 pessoas:
R$210*

Transporte privativo em van, a partir de:
R$260*

Valor da entrada:
R$60* por pessoa - crianças até 8 anos são cortesia.

*Valores em Reais + 10% de taxa de serviço. 
Todos os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Descubra mais



EXPLORE

COQUETEL AO PÔR DO SOL

Escolha o seu local preferido e esteja pronto para apreciar nosso incrível pôr do sol rodeado pela 
natureza. Brinde e desfrute deste momento único e muito especial, no gramado, em frente às 
maravilhosas Cataratas do Iguaçu.

R$ 960* para duas pessoas
Inclui uma garrafa de Champagne Taittinger Brut e uma seleção de canapés

R$ 460* para duas pessoas
Inclui uma garrafa de espumante Hotel das Cataratas e uma seleção de canapés

DRINK ICED MULLED WINE

Releitura do drink Mulled Wine criado pelo Chefe de Bares, Sr. Nacir Zandona, especialmente para 
esta época festiva cheia de luz e encantos. Coquetel refrescante feito à base de vinho com o toque 
especial de maçã e laranja somados aos sabores complexos do gengibre, cravo e canela.

R$50*
Disponível no Bar Tarobá, aberto diariamente das 16h00 ás 23h30

Mais informações sobre experiências exclusivas

*Valores em Reais + 10% de taxa de serviço. 
Todos os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



ENCONTRE-NOS

O Hotel das Cataratas está localizado dentro do 
Parque Nacional do Iguaçu e apenas a 25 minutos de 
distância (de carro) do Aeroporto Internacional de 
Foz do Iguaçu (IGU) no Brasil e a 45 minutos do 
Aeroporto Puerto Iguazu (IGR) na Argentina.

Por favor, note que para preservarmos o ecossistema do Parque Nacional do Iguaçu (Brasil),
em acordo com a política da ICMBIO, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,

os único veículos autorizados a entrar no Parque são os ônibus do Centro de Visita
e os disponibilizados pelo Hotel das Cataratas.

Horários das nossas vans

HOTEL DAS CATARATAS, RODOVIA BR 469, KM32 – IGUASSU NATIONAL PARK - FOZ DO IGUAÇU - PR 85859 899 - BRAZIL 

T: +51 (21) 2548 8787 E: RESERVATIONS.BRAZIL@BELMOND.COM 

INCOMPARABLE GENUINE TRAVEL

BELMOND.COM

HOTEL DAS CATARATAS
FOZ DO IGUAÇU


