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O CLIMA DE ROMANCE ESTÁ POR TODOS OS 
LADOS: DESDE O ROSADO DO PÔR DO SOL ATÉ 
A FACHADA DO HOTEL. AMPLOS JARDINS E 
AMBIENTES ACOLHEDORES EM ESTILO 
COLONIAL DÃO UM CHARME ADICIONAL A ESTA 
DATA TÃO ESPECIAL. QUANDO SE TRATA DE 
COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO VALENTIM, 
TEMOS MUITAS IDEIAS INSPIRADORAS.

Horário de funcionamento: 
19h30 às 22h30

Sem harmonização: 
R$ 890 + 10% por casal

Harmonizado: 
R$ 1090 + 10% por casal

JANTAR ESPECIAL DE SÃO VALENTIM 

NO RESTAURANTE ITAIPU

O menu degustação especialmente preparado para 
esta data, conta com uma tentadora seleção de 
pratos brasileiros e internacionais exclusivos. As 
combinações requintadas e a irreverência do nosso 
chef o tornaram um dos restaurantes mais 
prestigiados do Brasil. Escolha uma mesa no interior 
ou na varanda sombreada do restaurante. 

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.

Acesse aqui o Menu 

CONDIÇÕES

 Condições sujeitas a alterações e confirmadas mediante disponibilidade
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https://pdfs.belmond.com/MenuValentines.pdf


 

 

SUNSET COCKTAIL 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.

SUNSET AT THE TOWER

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$ 960 - preço para duas pessoas 
Inclui uma garrafa de Champagne Taittinger Brut 
e uma seleção de canapés

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

R$ 1160 - preço para duas pessoas 
Inclui uma garrafa de Champagne Taittinger Brut 
e uma seleção de canapés

CONDIÇÕES

 Valores em Reais + 10% de taxa de serviço. Todos os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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PIQUENIQUE NO JARDIM

Escolha seu local favorito, no gramado de frente 
para as espetaculares cataratas ou em nossos 
exuberantes jardins e presenteie seu amor com um 
piquenique suntuoso 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: 11h às 17h

R$520 por casal

O QUE COMPÕE A CESTA:

•  1 garrafa de espumante a cada 2 casal*
•  Suco natural
•  Água saborizada
•  Frutas da estação variadas
•  Cesta de pães variados
•  Seleção de queijos e frios
•  Bagel de salmão
•  2 itens opcionais Itens opcionais: 
 Crudités com molho Tzatziki, hummus,   
 quiche, folhado misto, mini hambúrguer,   
 pasta de atum.

*Champagne Moet Chandon Brut adicional de 
R$650 (substituindo o espumante Hotel das 
Cataratas).

CONDIÇÕES

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

Nada 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.

CONDIÇÕES

 Condições sujeitas a alterações e confirmadas mediante disponibilidade
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Acesse aqui o Menu do Spa

https://pdfs.belmond.com/cat_spa_brochure.pdf


 

TERMOS E  CONDIÇÕES

 ** As tarifas de hospedagem não incluem 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. 
Verifique  políticas de cancelamento e pagamento. A entrada no parque não está incluída nos preços descritos na programação.
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INCLUI:O PACOTE PERFEITO: 
CELEBRATIONS

Uma data romântica como essa, merece ser 
comemorada em grande estilo.

 

 

Diárias a partir de BRL 1.840 por casal** 

• Acomodação
• Café da manhã diário
• Um 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 

Para uma experiência ainda mais 
completa, consulte 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

reservations.brazil@belmond.com

ou ligue +55 21 2548 7070

PARA RESERVAS

mailto:reservations.brazil@belmond.com



