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HOTEL DAS CATARATAS
FOZ DO IGUAÇU

SEU SONHO DE SE CASAR EM UM LUGAR 
INSPIRADOR,  RESERVADO E CERCADO 
PELA NATUREZA ESTÁ PRESTES A SE 
TORNAR REALIDADE NAS CATARATAS 
DO IGUAÇU.  NO JARDIM DO HOTEL 
DAS CATARATAS,  CELEBRE O DIA MAIS 
IMPORTANTE DA SUA VIDA COM  UMA 
PAISAGEM DE TIRAR O FÔLEGO EM UM 
CENÁRIO QUE PARECE TER SIDO TIRADO 
 DE UM CONTO DE FADAS.  PERFEITO PARA 
MINI  WEDDING,  ELOPEMENT WEDDING 
E RENOVAÇÃO DE VOTOS,  O DESTINO 
É UM ESPETÁCULO A CÉU ABERTO E 
SURPREENDERÁ TANTO AOS NOIVOS 
QUANTO AOS SEUS CONVIDADOS.  UM 
VERDADEIRO PARAÍSO PARTICULAR.

VISÃO GERAL

ACOMODAÇÕES - 159 quartos e 28 suítes
GASTRONOMIA – 2 restaurantes e 2 bares: Ipê, 
Itaipu, Bar Tarobá e Bar da Piscina
INSTALAÇÕES - 2 piscinas, sendo uma infantil e 
ambas aquecidas no inverno, spa, academia, espaço 
kids e quadra de tênis
ESPAÇOS - 2 salões com capacidade para até 200 
pessoas, uma sala de reuniões e 4 espaços ao ar livre 
LOCALIZAÇÃO – Exclusivamente situado dentro do 
Parque Nacional do Iguaçu, em frente de uma das 
sete maravilhas da natureza, às Cataratas do Iguaçu

AEROPORTO

Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu – 14 km 
(20 minutos)
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IDEAL PARA

Casamentos  
Cerimônias   
Buyouts  
Celebrações
Eventos Sociais

DICAS PRIVILEGIADAS

Exclusividade para hóspedes do hotel antes e após
horário de abertura do Parque Nacional do Iguaçu.
As Cataratas do Iguaçu são um espetáculo incrível o 
ano inteiro, com agradável clima subtropical.
Nossa localização é tranquila e segura e permite fácil
acesso a partir das principais metrópoles.
São Paulo: voos com duração de 1h40min
Rio de Janeiro: voos com duração de 2h15min
Em noites de lua cheia as Cataratas ficam ainda mais
impressionantes com o raro fenômeno do arco-íris 
lunar.



HOTEL DAS CATARATAS
FOZ DO IGUAÇU
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Salão Iguaçu

Salão Dom Pedro

Sala Executiva

Restaurante Itaipu (com anexo)

Anexo do Restaurante Itaipu

Restaurante Ipê

Espaço Talude

Jardim em frente ao Hotel

Wine Cellar

Quadra de tênis

10.4 9.8 3 102 70 80 40

16.5  7.6 3 128 90 100 64

5.5  3.3 3 18 10* 10* 10*

26.2  8 3 209 120 N/A 104

10.4  10.4 3 108 50 50 40

18  12 3 416 200 N/A 180

40  15 - 600 200 200 200

58  50 - 2.900 200 200 N/A

Jardim interno meio as plantas naturais 150 200 100

33  13 - 429 200   200 150

M M     M M2 
COMPRIMENTO      LARGURA ALTURA  AREA COQUETEL AUDITÓRIO BUFFET 

MATERIAIS

Os seguintes materiais estão à sua disposição para 
contribuir com o sucesso de seu casamento:

• Equipamentos de áudio e vídeo (com custo 
adicional - fornecimento por terceiros)

• Enxoval
• Pratos, guardanapos, copos, taças e talheres
• Mesas e cadeiras

DETALHES DAS ACOMODAÇÕES

Número de quartos 159 
Número de suítes 28
Acomodações com cama de solteiro  82 
Acomodações com cama de casal  105

*Mesa única - 10 lugares

TABELA DE CAPACIDADE

 LOCAIS                                                           EVENTOS E REUNIÕES



HOTEL DAS CATARATAS
FOZ DO IGUAÇU

CASAR NAS CATARATAS

CASAMENTOS RELIGIOSOS
O matrimônio religioso é um vínculo matrimonial 
de acordo com as regras de uma determinada 
religião. 
 
CASAMENTOS CIVIL 
Cerimônias civis podem ser celebradas no Hotel 
e nos cartórios de todo o Brasil. Verifique os 
detalhes com antecedência. 
 
CERIMÔNIAS SIMBÓLICAS 
Executados por um Mestre de Cerimônias, em vez 
de um clérigo ou oficial do estado. A cerimônia 
agrada tanto os casais que já tiveram uma 
cerimônia civil ou eclesiástica, mas também é 
perfeita para quem deseja renovar seu casamento.
votos.
 

ENCANTE SEUS CONVIDADOS

Aproveite cada segundo e leve suas madrinhas 
para relaxar no spa, após um delicioso e divertido 
piquenique no jardim com as crianças.
Enquanto, o noivo e os padrinhos aproveitam para 
apreciar os sabores do Brasil em uma autêntica 
degustação com nosso especialista em Cachaça.
Reúna todos os convidados no dia que antecede 
o casamento em um descontraído e inesquecível 
assado sob as estrelas.
Do jardim ao salão principal, os lugares mais 
charmosos do hotel esperam você e seus 
convidados para uma comemoração repleta de 
alegria e muita hospitalidade.

UMA EXPERIÊNCIA COMPLETA

Com uma gastronomia internacional preparada por 
nosso Chef e um serviço impecável, no Hotel das 
Cataratas os noivos sentem-se tranquilos e seguros 
nesta noite tão especial.

Preparamos tudo para você: dos canapés a um 
espetacular jantar inspirado nas suas preferências e 
finalizado com sobremesas lindas e deliciosas.

Do vinho ao champagne, oferecemos o melhor para 
que sua festa seja perfeita e recordada com muito 
carinho por todos os seus convidados.
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HOTEL DAS CATARATAS
FOZ DO IGUAÇU

SAIBA MAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Para confirmar o o seu casamento, o pré-pagamento 
do valor do aluguel do salão deve ser efetuado, mais 
15,5% do valor referente a taxa de serviço e ISS.
O cliente deverá providenciar o pagamento de 50% 
(cinquenta por cento) do preço total do evento 
dentro de quatro (4) meses antes do casamento.
O pagamento do saldo remanescente, ou seja, 50% 
(cinquenta por cento) deve ocorrer no prazo de 2 
(dois) meses antes do evento.
Será obrigatório o preenchimento do formulário de 
autorização de débito de cartão de crédito como 
garantia para o pagamento de despesas extras.
Para garantir quaisquer despesas extras decorrentes 
do evento, precisaremos das informações do 
cartão de crédito obtidas através de um link seguro 
enviado por e-mail pela Belmond.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Para cancelamentos solicitados 30 (trinta) dias 
ou mais antes do evento, o hotel fornecerá 
50% (cinquenta por cento) restituição do valor 
depositado pelo cliente. Se a solicitação for feita em 
menos de 30 (trinta) dias a partir da data do evento, 
os depósitos não são reembolsáveis. De qualquer 
forma, todas as despesas que já tenham sido pagas 
pelo hotel, comprovadamente, para a realização do 
evento e que não podem ser desfeitas será cobrado 
do cliente. Em caso de não comparecimento, o 
hotel reserva-se a direito de cobrar o valor total do 
aluguel dos salões, bem como para o fornecimento 
de alimentos confirmados e bebidas.

CONDIÇÕES GERAIS

O Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, não efetua 
pré-reservas. Após a confirmação do orçamento, 
observando as disponibilidade de vagas, o contrato 
será enviado com todos os termos e condições. 

O cliente deve devolver o contrato assinado para 
garantir a reserva de espaços. As tarifas são válidas 
para as datas citadas exclusivamente. As condições 
e tarifas são válidas por 15 dias a partir da data da 
proposta. Após essa data será sujeito a alterações.

CONTATO
 
Para uma proposta personalizada e para verificar 
detalhes do seu casamento ou celebração, por favor 
entre em contato:

ALDA SANTIN
T: +55 (45) 2102 7131
EMAIL: alda.santin@belmond.com
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HOTEL DAS CATARATAS, RODOVIA BR 469, KM32,  

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU, FOZ DO IGUAÇU, BRASIL

T: +55 (21) 2548 8787  E: RESERVATIONS.BRAZIL@BELMOND.COM

BELMONDEVENTS.COM

HOTEL DAS CATARATAS
FOZ DO IGUAÇU

ENCONTRE-NOS

O Hotel das Cataratas está localizado dentro do Parque 
Nacional do Iguaçu e apenas a 16,5km de distância do 
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (IGU) no 
Brasil e 42,3km do Aeropuerto Internacional Cataratas 
del Iguazú - Puerto Iguazú (IGR) na Argentina.

Localização: Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu
Acomodações: 187 quartos e suítes 
Salas de eventos: 2 
Áreas externas: varandas e jardins

Contato: T: +55 (45) 2102 7131
E: alda.santin@belmond.com 


