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Experiências a dois

JANTAR 
NO ITAIPU

Acesse o Menu
Menu Especial Harmonizado: 

R$ 1290 + 10% por casal

Sem harmonização: 

R$ 980 + 10% por casal

Horário de funcionamento: 

19h30 às 22h30

O Restaurante Itaipu também é perfeito para 

celebrar todas as datas especiais do casal. 

Acesse o Menu

N
Escolha uma mesa no interior ou na 

varanda do restaurante para viver a 

experiência do menu degustação 

especialmente preparado para o Dia dos 

Namorados, com uma tentadora seleção de 

pratos brasileiros e internacionais exclusivos. 

Cada prato é complementado pelo magnífico 

ambiente natural tendo o som das cataratas 

como a própria orquestra da natureza. Do 

vinho ao champagne, oferecemos o melhor 

para que sua comemoração seja recordada com 

muito amor e carinho.

Jantar especial 11 e 12 de junho Condições sujeitas a alterações e confirmadas 
mediante disponibilidade. 

https://pdfs.belmond.com/CAT-Menu-Itaipu.pdf
https://pdfs.belmond.com/CAT_PT_EN_MENUDIADOSNAMORADOS.pdf
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ROMANCE AO 
PÔR-DO-SOL

Horário de serviço: 18h às 19h

Horário especial de inverno: 17h às 18h

R$ 1460 (2 pessoas) 

Inclui uma garrafa de Champagne Moet & 

Chandon e uma seleção de canapés. 

T
enha o privilégio de apreciar com 

exclusividade, do ponto mais alto do 

Parque Nacional, o maravilhoso pôr do 

sol diante das majestosas Cataratas do Iguaçu. 

Um coquetel especial a dois, na torre do Hotel 

das Cataratas, em uma experiência memorável 

e única.

Sujeito a condições climáticas



HOTEL DAS CATARATAS, O LUGAR PERFEITO PARA ROMANCE
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Experiências a dois

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)

O 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.

PIQUENIQUE AO 
PÔR DO SOL

*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.
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de conforto físico, o que proporciona bem-estar 
e alivia tensões e estresse. A massagem é suave, 
feita com movimentos vagarosos e delicados, 
por isso oferece momentos únicos de descanso, 
tratando o corpo com suavidade, tranquilidade e 
oferecendo sensação de paz.
O calor da vela estimula o corpo a absorver 
extrato de Butiá e Manteiga de Ucuuba. e isso 
faz com que seu efeito de hidratação e nutrição 
seja mais efi caz.

R$ 869,00 + 10% + 5% (casal)
Acesse aqui o menu completo do spa

N
ada melhor que ter um momento a dois, 
exclusivo em nosso spa. A massagem 
relaxante para o casal é realizada por 

terapeutas especializados, com a intensidade que 
permitirá um bem estar profundo.

Massagem com velas quentes 
FEITO BRASIL - 50 minutos

Envolve a utilização de velas especiais que serão 
aquecidas e derretidas para se transformar em um 
óleo, que tem temperatura de 38 ou 39° C. Essa 
temperatura é agradável e causa grande sensação 

RELAXAMENTO 
CORPO E MENTE

https://pdfs.belmond.com/cat_spa_brochure.pdf
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Para uma experiência ainda mais completa, 
consulte a disponibilidade dos itens adicionais: 
kit de boas-vindas com fotografias do casal, 
garrafa de champagne, bouquet de rosas; 
chocolates do chef decoração no apartamento 
fotógrafo, filmagem, músico, violino, café da 
manhã servido no apartamento.

U
ma data romântica merece ser 
comemorada em grande estilo. 
Inclui: acomodação, café da manhã 

diário, serviço de café da manhã romântico 
no quarto por estada, uma caminhada matinal 
guiada e particular nas cataratas por casal, por 
estada; uma experiência de coquetel ao pôr do 
sol no gramado incluindo vinho, espumante e 
canapés, por estada.
 
Diárias a partir de R$ 2.909 por casal** em 
apartamento superior

 PACOTE 
PERFEITO PARA 

CASAIS

**As tarifas de hospedagem não incluem ingresso 
do Parque Nacional do Iguaçu, 5% de ISS, 10% 
de taxa de serviço e a taxa de turismo de R$ 8,60. 
Sujeito a alterações e confirmações de acordo com a 
disponibilidade. Verif ique políticas de cancelamento e 
pagamento. Imagens meramente ilustrativas 




