LA SAMANNA, A BELMOND HOTEL
ST MARTIN

PROGRAMAÇÃO CARNAVAL
CARNIVAL PROGRAM

PROGRAMAÇÃO CARNAVAL
CARNIVAL PROGRAM

O MELHOR DO CARNAVAL SÃO AS BOAS LEMBRANÇAS
Junte-se a nós para momentos de descontração, muita alegria além de recarregar as suas energias
com os íons das incríveis Cataratas do Iguaçu. Desfrute do que temos de melhor em conforto,
serviço e gastronomia.
Desenvolvemos uma programação especial para você e sua família com diversas atividades,
incluindo música, culinária e natureza:
• Entretenimento diário para as crianças
• Deliciosa gastronomia e drinks exclusivos
• Atividades especiais de carnaval

THE BEST THING ABOUT CARNIVAL IS THE GOOD MEMORIES
Join us for moments of relaxation, lots of joy and recharge your energy with the ions of the
incredible Iguassu Falls. Enjoy the exceptional comfort, service and gastronomy for which Hotel das
Cataratas is renowned. We have curated a seasonal program for you and your family, with activities
that embrace live music, delicious food and an immersion in nature.
• Daily children’s entertainment
• Mouthwatering cuisine and imaginative drinks
• Special Carnival activities

PROGRAMAÇÃO CARNAVAL
CARNIVAL PROGRAM

SEXTA-FEIRA 25/02
FRIDAY
13:00
17:00
2pm
5pm

Música ao vivo na piscina
e bar de caipifruta**
Live music, caipifruta
station by the pool**

14:00
21:00

Programação para
crianças com
recreadores ao longo
do dia
Children’s entertainment
throughout the day

2pm
9pm

SÁBADO 26/02
SATURDAY

DOMINGO 27/02
SUNDAY

13:00 Feijoada com música ao
16:00 vivo no restaurante Ipê
R$ 175 + taxas por
pessoa. Política especial
para crianças***
1pm
Feijoada with live music
4pm at the Ipê restaurant
R$ 175 + taxes per
person. Special children’s
policy****

13:00 Assado com música ao
16:00 vivo e cerveja artesanal
local
R$ 260 + taxas por pessoa.
Política especial para
crianças****
1pm Roast with live music
4pm and local craft beer
BRL 260 + taxes per
person. Special children’s
policy****

14:00 Programação para
21:00 crianças com recreadores
ao longo do dia
2pm Children’s entertainment
9pm throughout the day

SEGUNDA-FEIRA 28/02
MONDAY
18:00
22:00
6pm
10pm

Pôr do sol no Bar Tarobá com DJ
e drinks especiais**
Sunset at Bar Tarobá with DJ
and special drinks**

14:00
21:00
2pm
9pm

Baile Neon de carnaval
R$ 180 por criança / per child
R$ 180 por adulto / per adult
Inclui: customização de abadá, pintura facial, cabelo maluco,
desfile de carnaval, bailinho de carnaval e buffet infantil
Includes: abadá workshop, face painting, crazy hair, carnival
parade, carnival ball and buffet kids

14:00 Programação para
21:00 crianças com recreadores
ao longo do dia
2pm Children’s entertainment
9pm throughout the day

TERCA-FEIRA 01/03
TUESDAY
14:00
21:00

2pm
9pm

Programação para
crianças com
recreadores ao longo
do dia
Children’s entertainment
throughout the day

*Todos os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
**Verificar preços no menu.
***Política para crianças: Crianças de 0 a 6 anos são cortesia, de 7 a 12 anos têm 60% de desconto e de 13 a 17 anos
têm 50% de desconto.
****No assado, crianças de 0 a 6 anos são cortesia, de 7 a 12 anos têm 50% de desconto.
*All prices are subject to change without prior notice.
**Consult the menu for prices.
***Children’s policy: Children aged 0-6 years are complimentary; ages 7-12, 60% discount; ages 13-17, 50% discount.
****Roast, children aged 0-6 years are complimentary; ages 7-12, 50% discount.

HOTEL DAS CATARATAS
FOZ DO IGUAÇU

ENCONTRE-NOS
FIND US
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 e a 45 minutos do
Aeroporto Puerto Iguazu (IGR) na Argentina.
Hotel das Cataratas is located within Iguassu
National Park. It is just 16.5km away from Foz do
Iguaçu International Airport (IGU) in Brazil and
42.3km from Cataratas del Iguazú - Puerto Iguazú
International Airport (IGR) in Argentina.

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 único veículos autorizados a
entrar no Parque são os ônibus do Centro de Visita e os disponibilizados pelo Hotel das Cataratas.
Please note, to preserve the precious biodiversity of the Iguassu National Park, the only vehicles authorized to enter
are the buses from the Visitor Center and the previously accredited hotel cars from Hotel das Cataratas.

Horários das nossas vans
Schedule of our vans
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INCOMPARABLE GENUINE TRAVEL
BELMOND.COM

