
PROGRAMAÇÃO

Hotel das Cataratas

Delas



SINTA A FORÇA DELAS

No mês da mulher, um encontro de grandes nomes da gastronomia 
promete muito sabor e histórias de sucesso. Convidadas trazem toda a sua 
expertise para as Cataratas do Iguaçu em um festival de sabores marcantes 

que celebra a força feminina com paisagens sem igual.

Empreendedora de sucesso 

e engajada socialmente 

desde os 17 anos, Danielle 

Dahoui criou e geriu sete 

bistrôs entre Rio e São Paulo 

ao longo dos últimos 25 anos 

sempre abrindo portas para 

outras mulheres. É a única 

chef no mundo a apresentar 

o Hell’s Kitchen, além de 

também ter atuado como 

jurada em mais três 

programas de TV no SBT, 

Discovery, TLC e 

FoodNetwork.

Referência nacional na 

gastronomia grega, Mariana 

Fonseca é a mente criativa 

por trás de alguns dos 

melhores e mais badalados 

restaurantes gregos do país. 

Profissional de culinária 

desde os 18 anos, a paixão 

pelos sabores mediterrâneos 

é fruto de uma longa 

vivência na Grécia. 

De Atenas a Mykonos, 

foram mais de cinco anos 

de imersão gastronômica 

e cultural.

Com mais de 15 anos no 

universo da coquetelaria, 

Adriana dedica-se a 

transformar momentos 

comuns em histórias 

inesquecíveis por meio 

de deliciosos drinks.

Representante brasileira da 

World Class 2018, 

considerada a maior 

plataforma de ensino em 

coquetelaria do mundo, 

a mixologista busca 

inspiração e novos sabores 

em suas viagens.

HOTEL DAS CATARATAS, A BELMOND HOTEL
IGUASSU FALLS

Chef Mariana FonsecaChef Danielle Dahoui Mixologista Adriana Pino



SÁBADO
21/08

8h às 10h
Livestation no café da manhã 

com a mixologista 
Adriana Pino

17h às 19h30
Seleção especial de drinks 
elaborada pela mixologista 

Adriana Pino* 

19h30
Jantar a 4 mãos pelas 

chefs Danielle Dahoui e 
Mariana Fonseca**

R$ 450 + 10%
por pessoa

QUINTA-FEIRA
19/08

4-6PM

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

8h às 10h
Livestation no café da manhã 
com a chef Mariana Fonseca

10h30 às 12h
Workshop com a chef Mariana 

Fonseca na Magic Tree. 
Tema: dicas para 

preparar pratos infantis
Lugares limitados

R$ 175 + 10% 

17h às 19h30
Seleção especial de drinks 
elaborada pela mixologista 

Adriana Pino* 

19h30
Jantar assinado pela chef 

Danielle Dahoui**
R$ 450 + 10%

por pessoa

*Consulte os valores dos drinks no menu.
**Reservas de jantares deverão ser feitas com antecedência. Lugares limitados.

SEXTA-FEIRA
20/08

8h às 10h
Livestation no café da manhã 
com a chef Danielle Dahoui

10h30 às 12h
Workshop com a chef Danielle 

Dahoui na Magic Tree. 
Tema: petiscos para 
recepções em casa
Lugares limitados

R$ 175 + 10%

17h às 19h30
Seleção especial de drinks 
elaborada pela mixologista 

Adriana Pino* 

19h30
Jantar assinado pela chef 

Mariana Fonseca**
R$ 450 + 10%

por pessoa

CONDIÇÕES:
***Adicionar 10% de taxas de serviço, 5% de ISS e taxa de turismo local por diária. Valor sujeito a disponibilidade no 
momento da reserva. Mínimo de duas noites de estadia de 18 a 22 de agosto de 2021. Pacote por apartamento inclui: 
hospedagem em categoria Superior para duas pessoas, café da manhã diário servido no restaurante Ipê Grill, um drink por 
pessoa no Bar Tarobá, um jantar por estadia para duas pessoas a definir no momento da reserva: 19/08 (quinta-feira) com 
chef Danielle Dahoui, 20/08 (sexta-feira) com chef Mariana Fonseca ou 21/08 (sábado) com a presença das duas chefs.

Pacote inclui:
- Hospedagem

- Café da manhã
- Jantar assinado por uma das chefs

A partir de R$ 2.170 + taxas***
por noite / por apartamento duplo

Mínimo de 2 noites

Utilize o código DELAS
T: +55 21 2545-8878 

E: reservations.brazil@belmond.com

BELMOND.COM



HOTEL DAS CATARATAS, A BELMOND HOTEL
IGUASSU FALLS

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

ENCONTRE-NOS

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

T: +55 (21) 2548 8878 E: RESERVATIONS.BRAZIL@BELMOND.COM

@BelmondHoteldasCataratas

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.

Cercado por exuberante floresta tropical, este refúgio rosa pastel permite 

acesso exclusivo ao parque, sem a multidão.


