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Explore os sabores locais

GASTRONOMIA 
E DRINKS

a curiosidade sobre a pintura que adorna o local e 
história que remete a tempos antigos do Brasil. As experiências a seguir oferecem uma 

imersão local que desperta além do seu 
paladar os cinco sentidos, seja em um 

piquenique em frente as Cataratas do Iguaçu 
ou em um luxuoso coquetel com champanhe ao 
pôr do sol na torre do Hotel sentindo o cheiro 
da mata e o vento com a deliciosa brisa das 
Cataratas. O cachaça experience e a degustação 
de vinhos do Paraná irão lhe proporcionar um 
momento único de aprendizagem e descoberta 
de aromas e sabores. O chá da tarde rosa, no 
emblemático salão Dom Pedro, irá despertar-lhe 

Todos os valores estão sujeitos a alterações sem aviso 
prévio, estão em moeda brasileira (Reais) e devem ser 
acrescidos de 10% referente a taxa de serviço.
Política de cancelamento: para as experiências 
gastronômicas, isento com até 24hs de antecedência 
do horário agendado, cancelamento fora do prazo será 
cobrado 50% do valor contratado e em caso de não 
comparecimento, o valor integral será cobrado. 
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Gastronomia e drinks

R$ 1040 para duas pessoas, Inclui uma garrafa de 
Champagne Moet & Chandon e uma seleção de 
canapés.
R$ 460 para duas pessoas, Inclui uma garrafa de 
espumante Hotel das Cataratas e uma seleção de 
canapés.

Escolha o seu local preferido e esteja pronto 
para apreciar um incrível pôr do sol. 
Brinde e desfrute deste momento único 

e muito especial de frente para uma das sete 
maravilhas da natureza. 

Horário de serviço: 18h às 19h
Horário especial de inverno: 17h às 18h Sujeito a condições climáticas

COQUETEL 
NO GRAMADO, 
EM FRENTE ÀS 

CATARATAS
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Gastronomia e drinks

R$ 1460 para duas pessoas. Inclui uma garrafa de 
Champagne Moet & Chandon e uma seleção de 
canapés.Tenha o privilégio de apreciar com 

exclusividade, do ponto mais alto do 
Parque Nacional, o maravilhoso pôr do 

sol diante das majestosas Cataratas do Iguaçu. 

Horário de serviço: 18h às 19h
Horário especial de inverno: 17h às 18h

Sujeito a condições climáticas

COQUETEL 
PRIVATIVO NA 

TORRE
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Gastronomia e drinks

PIQUENIQUE 
EM FAMÍLIA

Horário de serviço: 17h às 18h, podendo ser 
agendado a cada 30min.

Horário especial de inverno: 16h30 às 17h30.

R$ 450 por pessoa (mínimo de 2 pessoas)
R$ 225 por criança de 7 a 12 anos (crianças até 
6 anos: cortesia) 

Escolha seu local favorito, no gramado de 
frente para as espetaculares Cataratas ou 
em nossos exuberantes jardins repletos de 

orquídeas selecione a opção perfeita para o seu 
momento especial. Perfeito para reunir toda a 
família de uma maneira agradável e descontraída, 
com um menu que agrada todas as idades. Inclui 
uma vasta variedade de frutas, pães, bolos, mini 
sanduíches, bolo de cenoura com brigadeiro, 
cookies, suco de uva ou laranja, smoothie e água. 
Delicie-se enquanto aprecia a vista e ouça os sons 
da natureza. 

*Consulte-nos para restrições alimentares sem glúten 
e/ou lactose e vegana. Sujeito a condições climáticas.
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Gastronomia e drinks

PIQUENIQUE 
AO PÔR DO SOL

Horário de serviço: 17h às 18h, podendo ser 
agendado a cada 30min.
Horário especial de inverno: 16h30 às 17h30.

Piquenique com espumante:

R$ 520 por pessoa (mínimo de 2 pessoas)
Piquenique com Moët & Chandon brut:

R$ 975 por pessoa (mínimo de 2 pessoas) 

OO pôr do sol com vista para as Cataratas 

e o som da natureza ao fundo é o cenário 

dos sonhos para o piquenique que traz 

um cardápio mais seleto com salmão defumado 

com sour cream, frutas, mix de azeitonas, seleção 

de charcuterie com fi go, seleção de queijos, mel 

trufado, bolo, cesta de pães rústicos, suco de 

laranja, clericot, espumante** ou champagne Moët 

& Chandon brut**. Traga sua melhor companhia, 

para apreciar de uma maneira única uma deliciosa 

comida e uma vista suntuosa para uma das sete 

maravilhas da natureza. 

*Consulte-nos para restrições alimentares sem glúten 
e/ou lactose e vegana. Sujeito a condições climáticas.
** 1 garrafa de espumante Hotel das Cataratas Brut 
ou champagne a cada 2 pessoas pagantes.



PONTO MAIS ALTO DO PARQUE NACIONAL.
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Gastronomia e drinks

CHÁ DA TARDE

Horário de serviço: 14h às 17h

R$ 265 por pessoa, mínimo 2 pessoas 
R$ 95 por criança de 7 a 12 anos - crianças até 6 
anos cortesia 

Inspirados pela história e elegância do Hotel 
das Cataratas, oferecemos a oportunidade 
perfeita para transformar sua tarde em uma 

verdadeira memória afetiva. Entre o interior do 
emblemático Salão Dom Pedro I e o terraço, 
escolha a sua mesa preferida, saboreie sanduíches, 
pães, bolos e doces produzidos artesanalmente 
pelo chef, acompanhados de uma seleta variedade 
de chás e cafés orgânicos além de um drink 
especial de boas-vindas.
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Gastronomia e drinks

CACHAÇA 
EXPERIENCE

Revolução da cachaça - Conheça uma seleção 
de cachaças de ótima qualidade, todas elas 
envelhecidas em barris de carvalho. Seus aromas 
e variações de tonalidade mudam de acordo com 
a sua origem. Percorra esta viagem pelo Brasil 
saindo do Rio de Janeiro, com uma passagem 
pelo estado do Paraná e fi nalizando a viagem no 
Rio Grande do Sul. 
R$ 295 por pessoa 

Riqueza do engenho - Aproveite esta 
oportunidade para conhecer as cachaças mais 
exclusivas do Brasil. Esta degustação é composta 
por cachaças extra premium de edições limitadas. 
R$ 590 por pessoa

Poucas bebidas são tão brasileiras quanto 
a Cachaça, mundialmente conhecida e 
de grande importância cultural, social 

e econômica. Faça uma viagem sensorial e 
cultural, escolha dentre nossas três experiências 
harmonizadas conduzidas pelo especialista Nacir 
Zandoná e experimente diversos rótulos de 
diferentes estilos de produção, envelhecimento e 
origem.

Horário de serviço: 16h às 18h

Madeiras do Brasil - Desafi e seus sentidos e 
conheça os distintos sabores proporcionados 
pelos diferentes tipos de madeiras. Inicie a 
jornada pela suave Jequitibá Rosa e descubra a 
aveludada Bálsamo. 
R$ 175 por pessoa 

Experiência disponível para maiores de 18 anos. 



hotel das cataratas, rodovia br 469, km 32, 
parque nacional do iguaçu

tel +55 21 3500 0293    reservations.brazil@belmond.com

Gastronomia e drinks

conhecem tão bem quanto nós. 

Horário: 16h às 18h 
 
R$ 275 por pessoa, mínimo 2 pessoas.

A expertise e conhecimento local da nossa 
equipe nos permitiu criar uma experiência 
imersiva para os apreciadores de vinhos. 

A singular degustação dos vinhos do Paraná, 
inclui 4 vinhos de 3 diferentes vinícolas do estado, 
é uma verdadeira descoberta de sabores e tipo 
de uvas que se adaptaram muito bem às terras 
paranaenses, compartilhamos informações e 
curiosidades dessa região brasileira que poucos Experiência disponível para maiores de 18 anos

DEGUSTAÇÃO 
DE VINHOS DO 

PARANÁ



PÔR-DO-SOL NAS CATARATAS
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Gastronomia e drinks

EXPERIÊNCIA
TERRAZAS

Experiência Terrazas - Escolha entre uma garrafa 

de vinho Terrazas Chardonnay Reserva ou 

Terrazas Malbec Reserva. 

R$ 560 para duas pessoas 

Experiência Grand - Escolha entre uma garrafa 

de vinho Terrazas Chardonnay Grand Reserva ou 

Terrazas Malbec Grand Reserva. 

R$ 860 para duas pessoas 

Com a chegada da estação mais charmosa 

do ano, escolha sua garrafa de vinho 

Terrazas preferida e viva uma experiência 

aconchegante em nosso jardim. Uma deliciosa 

tábua de frios e empanadas, mantinhas quentinhas 

acompanham uma agradável lareira ecológica ao 

ar livre proporcionando o cenário cinematográfi co 

perfeito para compartilhar momentos intimistas 

no fi m do dia. 

Horário: 16h às 19h Disponível apenas nos meses de junho, julho e agosto.
Experiência disponível para maiores de 18 anos. 
Sujeito a condições climáticas
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Gastronomia e drinks

O GAZEBO

R$ 620 por pessoa, mínimo 2 pessoas - sem 
bebidas incluídas
R$ 820 por pessoa, mínimo 2 pessoas - 
harmonizado com uma taça de vinho por prato

Localizado em um lugar muito especial e 
acolhedor em nosso jardim, nasceu de um 
conceito intimista criado para celebrar 

a vida. Desfrute com exclusividade de uma 
experiência gastronômica ao ar livre com menu 
interativo de 5 tempos onde os pratos serão pré-
preparados pelo chef e fi nalizados em frente a sua 
mesa. 

Horário de serviço: 19h30 às 22h30 - experiência 
sujeita a disponibilidade 

Sujeito a condições climáticas. Esta experiência é 
exclusiva para adultos e necessita de antecedência de 
48h para sua execução.
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Encante-se com as riquezas do Parque
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Viva as Cataratas

AS RIQUEZAS 
DO PARQUE 

NACIONAL DO 
IGUAÇU

Para agendar as experiências que mostraremos 
a seguir, por favor contate nosso Concierge 
e faça sua reserva. Por favor, note que elas 
são coordenadas pelo nosso Concierge/
Iguassu Experiences e os pagamentos devem 
ser efetuados diretamente, caso seja de sua 
preferência adicionar o pagamento desses 
serviços na conta do Hotel das Cataratas, o valor 
será acrescido de 15% de taxas.  

Nesta coleção de experiências, 
convidamos você a sentir toda a força 
e energia do Parque Nacional do 

Iguaçu em passeios e aventuras pela fauna e 
flora locais. Conecte-se à natureza de uma 
maneira especial em um banho de floresta. O 
Parque é um dos lugares mais extraordinários 
do mundo: uma Unidade de Conservação 
Federal que tem por objetivo proteger um dos 
mais significativos remanescentes da Mata 
Atlântica na América do Sul e é a morada 
das Cataratas do Iguaçu, considerada uma 
das Sete Maravilhas da Natureza. Com uma 
coleção de 275 quedas, que se estendem sobre 
2.700 metros em um enorme cânion do Rio 
Iguaçu, possui 19 grandes saltos, sendo o maior 
deles a Garganta do Diabo, que pode medir 
até 90 metros de altura.

Política de cancelamento: As experiências dentro 
desta sessão, viva as Cataratas, podem ser canceladas 
com 24 horas de antecedência, sem que haja 
penalidades. O concierge trabalha com empresas 
terceirizadas, se houver uma política de cancelamento 
diferente da mencionada acima, informaremos com 
antecedência. 
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Viva as Cataratas

SINTA 
A ENERGIA

Sugestão de horário: 7h - saída do lobby do hotel

Valor por pessoa:
R$ 460 (1 pessoa) 
R$ 320 (2 pessoas) 
R$ 250 (3 pessoas) 
R$ 190 (4 pessoas) 
R$ 160 (5 a 10 pessoas) 
 

A energia das Cataratas do Iguaçu é 
verdadeira, tem explicação científica 
e pode ser mensurável! Saiba o que 

causa a sensação agradável que desperta no 
seu corpo e seu espírito quando você entra 
em contato com a natureza. Acompanhado 
de um monitor de bem estar, aprenda a fazer 
exercícios respiratórios e bioenergéticos para 
se conectar de uma maneira mais intensa com 
os íons que estão sendo produzidos pelas 
Cataratas e por toda a floresta. 

Experiência não recomendada para crianças menores 
de 8 anos. Necessário reservar com antecedência.



CATARATAS DO IGUAÇU VISTA DO HOTEL DAS CATARATAS.
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Viva as Cataratas

Valor por pessoa, Incluindo 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) 

Sinta-se empoderado pela natureza na 
atmosfera da floresta tropical. Esta 
terapia de inspiração japonesa é 

projetada para despertar os cinco sentidos, 
criar profundo encantamento através da 
conexão com os elementos que nos regem, 
trazendo bem-estar, equilíbrio e saúde. Em 
sintonia com as árvores, absorva a energia 
natural e o ar limpo e rico em oxigênio.

Duração: aproximadamente 2 horas 

BANHO DE 
FLORESTA

Necessário reservar com antecedência. Experiência 
sujeita a condições climáticas.
Essa atividade pode ser adaptada para crianças.



hotel das cataratas, rodovia br 469, km 32, 
parque nacional do iguaçu

tel +55 21 3500 0293    reservations.brazil@belmond.com

Um paraíso particular para hóspedes
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Momentos exclusivos

garrafa de água, capa de chuva 

Valor por pessoa: R$ 280 em tour privativo 
Aluguel de binóculo para caminhada auto guiada: 
R$ 75 por 3 horas (sujeito a disponibilidade)

Uma caminhada de 2km ao nascer do 
primeiro raio de sol, exclusiva para 
você que está hospedado no hotel e 

enquanto o parque ainda está fechado para 
demais visitantes. Descubra a mágica de um 
novo dia, com Belmond e Leica Sport Optics, 
em um passeio por uma trilha tranquila, 
repleta de vida selvagem, ao som de aves e 
contemplando o comportamento dos animais 
no despertar da floresta. 

Horário de início: entre 5h30 e 7h*

Inclui: guia local, empréstimo de binóculos Leica, 

 FIRST LIGHT 
EXPERIENCE

Reservas devem 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.
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Momentos exclusivos

Duração: aproximadamente 1 hora e 30 minutos
Horário: 8h - saída do Lobby do hotel

Valor:
R$ 70 por pessoa para passeio regular 
R$ 320 para guia privativo 
Reservas para grupos acima de 10 pessoas, favor 
consultar o concierge.

Uma caminhada de 2km, guiada pela 
Trilha das Cataratas, para você que 
está hospedado no hotel e enquanto 

o parque ainda está fechado para demais 
visitantes. Nosso guia vai contar detalhes e 
curiosidades sobre a fauna e flora do Parque 
Nacional do Iguaçu enquanto você aprecia e se 
inspira com a beleza local.

 DESCUBRA AS
CATARATAS



GRALHA PICAÇA NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU.
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Momentos exclusivos

Termine o dia com uma caminhada 
noturna e viva um dos momentos mais 
marcantes de contato com a natureza. 

Em noites de lua cheia, caminhe nas passarelas 
sobre as Cataratas e assista a um dos mais 
belos e raros fenômenos naturais existentes: 
o arco-íris lunar. Formado pela luz da lua no 
spray de água, é um espetáculo memorável, 
também exclusivo para hóspedes do Hotel das 
Cataratas e quando o parque já está fechado 
para demais visitantes.

Duração: aproximadamente 1 hora
 

EXPERIÊNCIA DA 
LUA CHEIA

Valor por pessoa: R$140

As vagas são limitadas, portanto recomendamos 
efetuar reserva com antecedência. Por questões de 
segurança, o passeio não é permitido para menores de 
12 anos e pessoas com dificuldade de locomoção.
 Esta é uma experiência sazonal e acontece em dias 
e horários diferentes para coincidir com as condições 
ideais. 

Descubra aqui as noites de lua cheia em 2023 
e confi rme com o concierge se o passeio irá 
acontecer durante a sua estada.
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 Passeios e experiências especiais em Foz
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Aventura e natureza

 MACUCO 
SAFARI

Inclui transporte ida e volta, empréstimo de 
toalhas, garrafa de água, secagem de sua roupa no 
retorno ao hotel.
Crianças com até 6 anos são cortesia. Passeio não 
recomendado para crianças com menos de 4 anos.
Passeios privativos podem ser solicitados.
 

Uma maneira diferente e emocionante 
de admirar as famosas Cataratas do 
Iguaçu. Um passeio guiado em um 

jipe elétrico pela floresta subtropical, seguido 
de uma caminhada por passarelas suspensas, 
levam você a um barco bimotor que percorrerá 
as 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: das 9h30 às 15h
 
Valor por pessoa: R$440. 

Favor notar que como essa é uma experiência onde 
todos f icarão molhados, não recomendamos levar 
aparelhos eletrônicos no barco, fotos e vídeos do 
passeio no barco podem ser comprados diretamente 
no local. O Macuco Safari disponibiliza armários 
para aluguel. Em caso de dif iculdades de locomoção, 
haverá a opção de permanecer no jipe e não fazer a 
caminhada de 600m.



hotel das cataratas, rodovia br 469, km 32, 
parque nacional do iguaçu

tel +55 21 3500 0293    reservations.brazil@belmond.com

Aventura e natureza

VOO DE 
HELICÓPTERO

35 minutos de vôo:  R$6.500 total - privativo (até 
4 pessoas) 

Transporte privativo até heliponto em carro 
sedan para até 3 pessoas: R$290 
Transporte privativo até o heliponto em van, a 
partir de: R$330 
 

Uma perspectiva espetacular para sentir 

e visualizar a grandeza das Cataratas 

do Iguaçu. Sobrevoe o gigante Parque 

Nacional, os recortes do Rio Iguaçu em meio a 

fl oresta, até chegar às quedas. No voo mais longo, 

também é possível admirar o encontro entre Brasil, 

Paraguai e Argentina (Marco das Três Fronteiras), 

uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo 

(Usina de Itaipu) e a cidade de Foz do Iguaçu.

10 minutos de voo: R$580 por pessoa, mínimo de 
3 pessoas - hóspedes poderão dividir a aeronave 
com outras pessoas na fi la do heliponto ou pagar 
pelos assentos livres, caso prefi ram fazer o vôo 
privado

Sujeito a condições climáticas. Favor notar que a 
empresa não faz reserva antecipada de horário.



 ARARA-CANINDÉ, NATIVA DE ÁREAS TROPICAIS.
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Aventura e natureza

PARQUE DAS 
AVES CONECTA

de incluir interações exclusivas com algumas aves. 

Horários: 8h30 ou 13h30
Valor: R$ 780 por pessoa, incluindo transporte 
ida e volta compartilhado 

Conecte-se à natureza e à missão de 
salvar espécies ameaçadas. Experiência 
intimista na instituição que além de 

encantar, acolhe muitas espécies de animais e 
mobiliza a conservação da nossa Mata Atlântica. 
Guiado por um biólogo e acompanhado por 
técnicos, sinta de perto o bater das asas de uma 
revoada de periquitos resgatados e aprecie os 
sabores da fl oresta em uma degustação com 
plantas alimentícias não convencionais, além       

Recomendamos solicitar com antecedência mínima de 
24 horas para garantir disponibilidade
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Aventura e natureza

PARQUE 
DAS AVES

Duração: aproximadamente 2 horas e meia 
Horário: das 8:30h às 16:30h

Valor:  R$ 80,00 por pessoa

Transporte privativo em carro sedan para até 
3 pessoas: R$ 290 
Transporte privativo em van, a partir 
de: R$ 330

Um atrativo que permite despertar 
sentimentos e atenção para causas 
ambientais. O mais importante centro 

de reprodução de pássaros da América do Sul é 
totalmente integrado ao ambiente natural, com 
trilhas planas de 2km que serpenteiam através da 
fl oresta subtropical e espaçosos aviários. Ao longo 
do caminho os visitantes podem maravilhar-se 
com aves raras e coloridas, dos quais a maioria é 
nativa da fl oresta circundante
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CATARATAS 
ARGENTINA

Transporte privativo em van, a partir de: R$820 

Guia privativo para o Parque Argentino
(serviço opcional): R$ 390,00 

Encontre no país vizinho ao Brasil, no lado 
argentino das Cataratas, uma perspectiva 
diferente e esteja mais próximo às quedas 

d ‘água. Partindo de Sandero Verde, um pequeno 
trajeto leva à Estação Cataratas, de onde parte 
um trem ecológico com destino às três trilhas 
principais da região: Circuito Inferior, Circuito 
Superior e Garganta do Diabo.

Duração: aproximadamente 6 horas, levando em 
consideração o tempo de espera na imigração e 
do circuitos escolhidos

Transporte privativo em carro sedan para até 3 
pessoas: R$ 730 

Os ingressos do parque devem ser comprados online e 
nosso concierge terá o imenso prazer de auxiliá-los. É 
obrigatório o porte de documento de identif icação e/ 
ou passaporte para este passeio. 0 - 17 anos deverão 
estar acompanhados pelos pais, ou obter autorização 
judicial para sair do país.



TUCANO VIVENDO LIVRE NO PARQUE NACIONAL.
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USINA 
HIDRELÉTRICA 

DE ITAIPU

Visita panorâmica: R$ 56 por pessoa
pagamento no local 
Circuito Especial: R$ 160 por pessoa
pagamento no local

Transporte privativo em sedan para até 
3 pessoas: R$ 590 
Transporte privativo em van, a partir de: 
R$ 660 

Construída no Rio Paraná, entre Brasil 
e Paraguai, formando uma zona neutra 
entre os dois países. A Itaipu Binacional 

é uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno 
e a maior usina hidrelétrica em geração de energia 
do mundo.  Quem visita Itaipu se impressiona 
com a grandiosidade: o concreto usado para 
construir a usina é equivalente a 210 Estádios 
Maracanã, o ferro e aço equivalem a 380 Torres 
Eiff el e a capacidade do vertedouro é de 62 mil 
m2/s, algo como 40 vezes mais que a vazão 
normal das Cataratas do Iguaçu. Escolha entre 
visita panorâmica que impressiona a todos 
com a magnitude da construção, e a opção do 
circuito especial, que permite o visitante conhecer 
o interior da barragem e a sala de controle 
compartilhada entre os dois países.

Note que, para o circuito especial, reservas são 
imprescindíveis por ser realizado em uma área 
industrial, portanto é permitido para maiores de 14 
anos, obrigatório o uso de calça e calçado fechado. 
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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

Desenvolvido em virtude do desalojamento 
de plantas e animais por conta da 
construção da Usina Hidrelétrica 

de Itaipu, tem o intuito de preservar a fauna e 
fl ora, com pesquisa e reprodução de espécies 
em risco de extinção, além de cuidar de diversos 
animais resgatados. O roteiro inicia-se no Centro 
de Recepção de Visitantes em uma carretinha, 
contorna o Canal da Piracema, segue até as 
edifi cações do Refúgio onde acontece uma 
caminhada em meio a fl oresta, envolvendo o 
visitante nas causas ambientais por meio de uma 
surpreendente narrativa ecológica.

Fechado as terças-feiras. 
Reservas devem ser solicitadas com antecedência.

REFÚGIO 
BIOLÓGICO 
BELA VISTA
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SKY DIVE

Transporte privativo sedan para até 3 pessoas: 
R$ 590 
Transporte privativo em van, a partir de: 
R$ 660 

O salto de paraquedas em 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, de onde 
você salta, acompanhado de um monitor, por 
aproximadamente 40 segundos a 200km/h e voa 6 
minutos planando sobre a maravilhosa paisagem.

R$ 1090 por pessoa - pagamento no local. 
Inclui fotos e vídeos com câmera de pulso 

Somente para maiores de 14 anos. De 14 a 18 anos 
de idade deverão estar acompanhados dos pais para 
autorização. Necessário reservar com antecedência. 
Experiência sujeita às condições climáticas. 
Salto duplo privativo e exclusivo ao nascer do sol 
também está disponível mediante reserva antecipada. 
Fechado às terças e quartas-feira 




