A P ROV EI T E E X P E R I Ê N C I AS GAST R O NÔ MICAS E M ME IO
A UM A E XU B E R ANT E F LO R E STA T RO PICAL

– HOTEL DAS CATARATAS
Desfrute da nossa gastronomia ao som das cataratas

COQUETEL AO PÔR-DO-SOL NO GRAMADO
Escolha o seu local preferido e esteja pronto para
apreciar rodeado pela natureza nosso incrível pôr do sol,
brinde e desfrute deste momento único e muito especial
de frente para as maravilhosas Cataratas do Iguaçu.
R$ 1040 - preço para duas pessoas
Inclui uma garrafa de Champagne Moet & Chandon e
uma seleção de canapés
R$ 460 - preço para duas pessoas
Inclui uma garrafa de espumante Hotel das Cataratas e
uma seleção de canapés. Um verdadeiro luxo!

PÔR-DO-SOL NA TORRE
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.
R$ 1460 - preço para duas pessoas
Inclui uma garrafa de Champagne Moet & Chandon e
uma seleção de canapés

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

PIQUENIQUE NO JARDIM
Escolha seu local favorito, no gramado de frente
para as espetaculares Cataratas ou em nossos
exuberantes jardins e se presenteie com um
piquenique suntuoso: Espumante, suco de frutas
fresco, prato de frutas naturais, pães artesanais
acompanhados por uma variedade de frios e
queijos. Delicie-se enquanto aprecia a vista e ouça
os sons da natureza.
Locais de serviço: Magic Tree e gramado em frente
ao hotel com vista para as Cataratas do Iguaçu.
Horário de serviço: 15h às 17h
R$260 por pessoa (acima de 12 anos)
R$85 por criança de 7 a 12 anos (crianças até 6
anos: cortesia)
O que compõe a cesta:
1 garrafa de espumante Hotel das Cataratas Brut a
cada 2 pessoas pagantes*
Crudités com molho Tzatziki
Mini hambuguer
Pão de queijo
Tábua de frios
Suco natural
Água saborizada
Frutas da estação variadas
Bagel de salmão
*Champagne Moet Chandon Brut - adicional
de R$650 (substituindo o espumante Hotel das
Cataratas).

Política de cancelamento até 24hs sem cobrança
adicional; em caso de chuva o evento poderá ser
cancelado; cancelamento fora do prazo será cobrado
50% do valor contratado. Valores em Reais + 10% de
taxa de serviço. Todos os valores estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.

CHÁ DA TARDE ROSA
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 pães, bolos e salgados produzidos
artesanalmente pelo chef, acompanhados de uma
seleta variedade de chás e cafés orgânicos.
Horário de serviço: 14h às 17h
R$265 por pessoa (acima de 12 anos)
R$95 por criança de 7 a 12 anos (crianças até 6
anos: cortesia)
A experiência:
Um drink de boas-vindas por pessoa
Chá e/ou café
Seleção de sanduíches do chef
Seleção de doces artesanais

Máximo de 6 pessoas por mesa.
Valores em Reais + 10% de taxa de serviço.
Todos os valores estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio.

CACHAÇA EXPERIENCE
Poucas bebidas são tão brasileiras quanto a Caipirinha,
mundialmente conhecida. Refrescante e fácil de preparar,
tem como base a cachaça, bebida de grande importância
cultural, social e econômica para o Brasil. Faça uma viagem
cultural e desafie seus sentidos. Experimente as nossas
melhores cachaças em uma degustação conduzida pelo
especialista Nacir Zandoná, no Bar Tarobá. O Hotel das
Cataratas tem uma das maiores coleções de cachaça do
Brasil e prepara degustações harmonizadas com os mais
diferentes estilos de produção, envelhecimento e oriunda
de diversas regiões do país.
Horário: 16h às 18h
Madeiras do Brasil - Desafie 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
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 até o Rio Grande do
Sul passando pelo estado do Paraná.
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

Experiências disponíveis para maiores de 18 anos.
Valores em Reais + 10% de taxa de serviço.
Todos os valores estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio.

DEGUSTAÇÃO DE VINHO
A expertise e conhecimento da nossa equipe nos permite
criar experiências imersivas para os apreciadores de
vinhos, como degustações em ambiente casual, onde
o intuito é saborear e ao mesmo tempo aprender e
conhecer sobre essa bebida milenar.
Horário: 16h às 18h
A descoberta dos vinhos do Paraná
Uma degustação singular dos melhores vinhos do Paraná.
Esta é uma verdadeira descoberta de sabores e uvas
que se adaptaram muito bem às terras paranaenses.
Compartilhamos informações e curiosidades dessa região
brasileira que poucos conhecem tão bem quanto nós.
A degustação harmonizada inclui 4 vinhos de 3
diferentes vinícolas do Paraná.
R$275 por pessoa

Mínimo 2 pessoas para realizar a degustação.
Experiência disponível para maiores de 18 anos.
Valores em Reais + 10% de taxa de serviço.
Todos os valores estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio.

EXPERIÊNCIA TERRAZAS
Com a chegada da estação mais charmosa do ano, viva
uma experiência aconchegante em nossa Magic Tree,
uma agradável lareira ecológica ao ar livre proporciona o
cenário perfeito para compartilhar momentos intimistas
em torno de um vinho especial no fim do dia.
Horário: 16h às 19h
Disponível apenas nos meses de junho, julho e agosto
Experiência Terrazas
Escolha entre uma garrafa de vinho Terrazas Chardonnay
Reserva ou Terrazas Malbec Reserva.
R$ 560 para 2 pessoas
Experiência Grand
Escolha entre uma garrafa de vinho Terrazas Chardonnay
Grand Reserva ou Terrazas Malbec Grand Reserva.
R$860 para 2 pessoas

A experiência inclui:
*Uma garrafa de vinho Terrazas
*Uma tábua de frios e empanadas para duas pessoas
*Duas mantas Terrazas

Experiência disponível para maiores de 18 anos.
*Valores em Reais + 10% de taxa de serviço.Todos os
valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

GAZEBO
O Gazebo, localizado 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 onde os pratos serão
pré-preparados pelo chef e finalizado no Gazebo.
Oferecemos um ambiente acolhedor perfeito para
celebrar uma ocasião especial.
Horário de serviço: 19h30 às 22h30
experiência sujeita a disponibilidade
R$ 620 por pessoa
R$ 820 por pessoa (com harmonização, 1 taça de vinho
por cada prato)
A experiência:
Um drink de boas-vindas por pessoa
Couvert
Menu interativo de 5 tempos
Petit fours
Esta experiência é exclusiva para adultos e necessita
de antecedência de 48h para sua execução. O prazo
de cancelamento é de até 24h antes do horário de
início da experiência. Em caso de cancelamento fora
do prazo, será cobrado 30% do valor do serviço.
Valores em Reais + 10% de taxa de serviço. Todos os
valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio

ASSADO SOB AS ESTRELAS
Experiência gastronômica herdada pelos índios
da região, tupi-guarani acontece no jardim do
Hotel ou no talude, com ingredientes locais,
assados pelo calor da brasa e não pelo fogo direto,
cozinha-os lentamente e expõe seus sabores
naturais e suculentos. Oferecemos três opções que
diferenciam-se de acordo com os cortes de carne
e acompanhamentos.
Opção 1
R$269,50 por pessoa
Opção 2
R$319 por pessoa
Opção 3
R$385,00 por pessoa
Crianças até 6 anos: cortesia, de 7 a 12 anos: 50%
de desconto,
Acesse os menus
Para essa experiência exclusiva será cobrado o
valor do aluguel de espaço (talude ou jardim)
Duração: 3h de serviço

Adesão mínima: 25 pessoas.
Notar que esta experiência não inclui bebidas.
Para valores, consulte-nos.
Valores em Reais + 10% de taxa de serviço. Todos os
valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio

TODAS AS IMAGENS NESTE MATERIAL SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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