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AS CATARATAS SÃO UM ESPETÁCULO 
INCRÍVEL O ANO INTEIRO, MAS COM A 
CHEGADA DO INVERNO, A ESTAÇÃO MAIS 
CHARMOSA DO ANO, A BELEZA DAS 
QUEDAS D'ÁGUA FICAM AINDA MAIS 
EVIDENTES. O CLIMA EM FOZ DO IGUAÇU 
É MAIS ÚMIDO, FRESCO E AGRADÁVEL 
NESTA ÉPOCA DO ANO, A TEMPERATURA 
VARIA EM MÉDIA DE 12º C ATÉ 23º C E AS 
CHANCES DE CHUVAS SÃO MUITO 
MENORES.

CONVIDAMOS VOCÊ PARA CELEBRAR O 
INVERNO COM UMA CALOROSA 
PROGRAMAÇÃO, DISPONÍVEL NOS MESES 
DE JUNHO, JULHO E AGOSTO.
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Dica

Para deixarmos o WINTER AT THE 
FALLS ainda mais especial sugerimos 
que experimente, o drink Hot Cachaça*, 
coquetel servido no aconchego do Bar 
Tarobá em uma caneca de vidro que 
une a memória afetiva representada 
pelo aroma do café e o calor da 
cachaça proporcionado pelo nosso 
rótulo exclusivo M'boi (envelhecido em 
barril de cerejeira).

Não perca a oportunidade de 
experimentar a sopa de tomate picante 
com pinhão, o peixe do dia com 
legumes e curry verde e o cordeiro 
estilo bourguignon com purê de 
mandioquinha, pratos especialmente 
preparados com ingredientes locais 
para essa estação e servidos em nosso 
Restaurante Itaipu.

*Consulte valor disponível no menu do 
Bar Tarobá

reservations.brazil@belmond.com

ou ligue +55 21 2548 7070

PARA RESERVAS

TERMOS E  CONDIÇÕES

Valor por apartamento duplo e por diária, válido para hospedagens de junho a agosto, mediante disponibilidade de brindes. 
O cliente poderá escolher entre os rótulos TerrazasChardonnay Reserva ou Terrazas Malbec Reserva. 

Todos os valores estão sujeitos a alterações

O PACOTE PERFEITO:

INCLUI:

• Acomodação em apartamento  
 Superior
• Café da manhã diário servido
 no restaurante
• Presente especial Terrazas 
• Experiência Terrazas no jardim  
 com vinho, tábua de queijos,   
 empanadas e lareira ecológica 
 no jardim.

Diárias a partir de BRL 2.255 
+ taxas, por casal



Horário de funcionamento: 
Das 19h30 as 22h00

R$ 390 + 10% por pessoa

JANTAR ESPECIAL HARMONIZADO
TERRAZAS DE LOS ANDES

24 de junho - Sexta-feira

As combinações requintadas e a irreverência do nosso chef 
tornaram o Restaurante Itaipu um dos restaurantes mais 
prestigiados do Brasil. Cada prato é complementado pelo 
magnífico ambiente tendo o som das Cataratas como a 
própria orquestra da natureza.

O menu degustação de cinco passos, 
especialmente preparado para esta data, conta 
com uma tentadora seleção de pratos brasileiros 
e internacionais exclusivos harmonizados por 
rótulos de vinhos Terrazas produzidos na 
Argentina. O Brand Manager Mateus Godoy, 
guiará essa jornada cheia de aromas, sabores e 
texturas.

Acesse aqui o Menu 

CONDIÇÕES

Valores em Reais + 10% de taxa de serviço. Todos os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio
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CONDIÇÕES

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

ASSADO NO JARDIM HARMONIZADO COM 
VINHOS TERRAZAS

25 de junho - Sábado

Experiência gastronômica herdada pelos índios da região, 
tupi-guarani acontece no jardim do Hotel, com ingredientes 
locais, assados pelo calor da brasa e não pelo fogo direto, 
cozinha-os lentamente e expõe seus sabores naturais e 
suculentos. Para uma experiência ainda mais excepcional 
teremos rótulos únicos e memoráveis que harmonizam 
perfeitamente essa viagem.

Valor com harmonização:
R$ 295 por pessoa

Crianças até 6 anos: cortesia, de 7 a 12 anos
50% de desconto

Horário de funcionamento: 
Das 13h00 as 16h00 

Bebidas incluídas: 
Terrazas Reserva Chardonnay, Terrazas Reserva 
Malbec, caipirinha, refrigerante e água

. 
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CHÁ DA TARDE ROSA

Inspirados pela história e elegância do Hotel das 
Cataratas, oferecemos a oportunidade perfeita para 
transformar sua tarde em uma verdadeira memória 
afetiva. No interior do emblemático Salão Dom Pedro I, 
escolha a sua mesa preferida, saboreie pães, bolos e 
salgados produzidos artesanalmente pelo chef, 
acompanhados de uma seleta variedade de chás e 
cafés orgânicos.

Horário de serviço: 
14h00 às 17h00

R$ 265 por pessoa
R$  95 por crianças de 7 a 12 anos
(crianças até 6 anos: cortesia)

A EXPERIÊNCIA INCLUI:

•  Um drink de boas-vindas por pessoa
•  Chá e/ou café
•  Seleção de sanduíches do chef
•  Seleção de doces artesanais

CONDIÇÕES

 Máximo de 6 pessoas por mesa. Valores em Reais + 10% de taxa de serviço. Todos os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio
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Verifique valores no  Menu 

Disponível: 
Segundas e terças-feiras entre
16h00 e 18h00

CHOCOLATE QUENTE NA LAREIRA

O chocolate quente é uma das bebidas 
queridinhas dessa época, ele é delicioso e 
aquece o coração quando o frio toma conta. 
Experimente as 4 variações exclusivas que 
nosso chef preparou para serem servidos na 
aconchegante sala da lareira ao som dos 
estalinhos de madeira sendo queimada.



CONDIÇÕES

 Política de cancelamento até 24hs sem cobrança adicional; em caso de chuva o evento poderá ser cancelado; cancelamento fora do prazo será cobrado 50% do valor contratado.
Valores em Reais + 10% de taxa de serviço. Todos os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PIQUENIQUE NO JARDIM

Sob o agradável calor do sol, escolha seu local favorito, no 
gramado de frente para as espetaculares Cataratas ou em 
nossos exuberantes jardins e se presenteie com um
piquenique suntuoso: Espumante, suco de frutas fresco, 
prato de frutas naturais, pães artesanais acompanhados por 
uma variedade de frios e queijos. Delicie-se 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: 
15h00 às 17h00

R$ 260 por pessoa
(acima de 12 anos)

R$ 85 por crianças de 7 a 12 anos
(crianças até 6 anos: cortesia)

O QUE COMPÕE A CESTA:

•  1 garrafa de espumante a cada 2 pessoas   
 pagantes*
• 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).
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CONDIÇÕES

Experiências disponíveis para maiores de 18 anos. Valores em Reais + 10% de taxa de serviço.
Todos os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Horário de serviço: 
16h00 às 18h00

REVOLUÇÃO DA CACHAÇA
Conheça uma seleção de cachaças de ótima 
qualidade, todas elas envelhecidas em barris 
de carvalho. Seus aromas e variações de 
tonalidade mudam de acordo com a sua 
origem. Percorra esta viagem pelo Brasil 
saindo do Rio de Janeiro até o Rio Grande 
do Sul passando pelo estado do Paraná.

R$ 295 por pessoa

RIQUEZA DO ENGENHO
Aproveite esta oportunidade para conhecer 
as cachaças mais exclusivas do Brasil. Esta 
degustação é composta por cachaças extra 
premium de edições limitadas

R$ 590 por pessoa

MADEIRAS DO BRASIL
Desafie seus sentidos e conheça os distintos sabores 
proporcionados pelos diferentes tipos de madeiras. Inicie a jornada 
pela suave Jequitibá Rosa e descubra a aveludada Bálsamo.

CACHAÇA EXPERIENCE

Faça uma viagem cultural e desafie seus sentidos. Experimente 
as nossas melhores cachaças em uma degustação conduzida 
pelo especialista Nacir Zandoná, no Bar Tarobá. O Hotel das 
Cataratas tem uma das maiores coleções de cachaça do Brasil 
e prepara degustações harmonizadas com os mais diferentes 
estilos de produção, envelhecimento e oriunda de diversas 
regiões do país.

R$ 175 por pessoa
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Horário de serviço: 
16h00 às 18h00

R$ 275 por pessoa

CONDIÇÕES

Experiências disponíveis para maiores de 18 anos. Valores em Reais + 10% de taxa de serviço.
Todos os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A DESCOBERTA DOS VINHOS DO PARANÁ

Os vinhos brasileiros têm ganhado fama crescente a cada ano 
e o Paraná vem se destacando nesse cenário. Apesar do 
pequeno percentual em termos de produção, o estado já é 
reconhecido pela alta qualidade de seus vinhos. 

A descoberta dos vinhos do Paraná é uma degustação singular 
dos melhores vinhos do Paraná. Esta é uma verdadeira 
descoberta de sabores e uvas que se adaptaram muito bem 
às terras paranaenses. Compartilhamos informações e 
curiosidades dessa região brasileira que poucos conhecem tão 
bem quanto nós. A degustação harmonizada inclui 4 vinhos 
de 3 diferentes vinícolas do Paraná. 



ENCONTRE-NOS

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.

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.

HOTEL DAS CATARATAS, RODOVIA BR 469, KM32 – PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU  - FOZ DO IGUAÇU - PR 85859 899 - BRASIL 

T: +51 (21) 2548 8787 E: RESERVATIONS.BRAZIL@BELMOND.COM 

INCOMPARABLE GENUINE TRAVEL

BELMOND.COM

HOTEL DAS CATARATAS
FOZ DO IGUAÇU


