
RETIRO DA LUA CHEIA
PROGRAMAÇÃO 
5 A 7  DE MARÇO



SINTA O PODER DAS CATARATAS DO IGUAÇU NA 
BUSCA DO EQUILÍBRIO E AUTOCONHECIMENTO

Desfrute a magia de uma das Sete Maravilhas da Natureza e viva sua energia 
inebriante em experiências únicas para seu bem-estar e equilíbrio.

Contemple a beleza do Parque Nacional do Iguaçu e viva momentos 
inesquecíveis em um retiro exclusivo no Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel.

Seguindo o brilho da lua cheia, a natureza promete nos presentear com um 
espetáculo de tirar o fôlego, em um raro fenômeno natural: o arco-íris lunar. 

Colorindo as águas das Cataratas, o passeio noturno é um privilégio que 
apenas os hóspedes do Hotel das Cataratas podem desfrutar.

Renove seus sentidos, em uma programação incrível que preparamos para 
você no Retiro da Lua Cheia.

*Lembramos que estas experiências estão sujeitas a condições climáticas

Comunicadora, escritora e mentora com 

foco em autoconhecimento integrado na 

vida urbana. Em sua jornada, Livia 

vivenciou uma Peregrinação Espiritual 

para Índia e diversos retiros e terapias 

como o Curso de Leitura de Aura 1 e 2 

em Piracanga, o Retiro de Vipassana 

onde experienciou duas vezes ficar 10 

dias em silêncio; terapias constantes de 

Constelação Familiar, Rebirthing, 

Apometria, Radiestesia, Cura Ancestral, 

Mesa Radiônica, Xamanismo e a 

dedicação especial aos estudos 

astrológicos.

Com mais de 20 anos de estudos e 

vivências de yoga, meditação e 

autoconhecimento, Louise usa sua 

experiência para guiar seus alunos de 

uma forma segura e amorosa. 

Formou-se em Bali pelo Yoga Arts 

Teacher Training em 2003 , e logo em 

seguida voltou ao Brasil onde começou 

a dar aulas. Estudou com professores 

renomados no mundo todo e 

aperfeiçoou sua prática de Ashtanga 

Vinyasa yoga, estudos de Ayurveda e 

Vedanta na Índia. Hoje segue ensinando 

de forma única e sensível uma prática 

que trabalha e alinha todos os corpos 

para a expansão do coração.

Lívia de Bueno Louise Luz

HOTEL DAS CATARATAS
FOZ DO IGUAÇU



Pacote inclui:
- Hospedagem 
- Café da manhã 
- Jantar harmonizado
- Experiência Sinta a energia
- Workshop, talk e meditação com Lívia de Bueno 
- Piquenique
- Experiência da Lua Cheia
- Macuco Safari
- Transporte Aeroporto (chegada e saída)

CONDIÇÕES:
*Adicionar 10% de taxas de serviço, 5% de ISS e taxa de turismo local por diária. Valor sujeito a disponibilidade no momento da reserva. 
Mínimo de duas noites de estada de 05 a 07 de março de 2023. Pacote por apartamento inclui: hospedagem em categoria Superior, café 
da manhã diário servido no restaurante, 02 aulas em grupo de meditação e yoga com Louise Luz, 01 jantar cinco passos harmonizado 
com bebidas não alcoólicas, 01 Workshop com Lívia de Bueno com duração de aproximadamente 02 horas, 01 piquenique no jardim por 
apartamento, 01 experiência da Lua Cheia por pessoa, 01 Macuco Safari por pessoa e transporte do Aeroporto brasileiro - Hotel das 
Cataratas na chegada e saída.

TERÇA-FEIRA
07 de março

06h30 - 10h00
Café da manhã

10h00
Macuco Safari
O passeio é dentro do 
parque, porém precisamos 
de transporte até o local. 
A experiência no Macuco 
Safari deixará todos 
molhados! 
Recomendamos roupas 
leves e um casaco para o 
final do passeio

13h00
Roda de encerramento na 
Magic Tree

DOMINGO
05 de março

16h00
Roda de abertura com Lívia 
de Bueno no gramado em 
frente ao Hotel

17h00 
Meditação e Yoga no pôr do 
sol com Louise Luz em um 
lugar muito especial 

19h30
Experiência do Chef - Jantar 
harmonizado*

SEGUNDA-FEIRA
06 de março

06h30 - 10h00 
Café da manhã

07h00
Experiência Sinta a energia

14h00
Workshop com Lívia de Bueno 
sobre Ciclos Lunares e lista de 
intenções na Magic Tree

17h00
Meditação e Yoga no pôr do sol 
com Louise Luz em um lugar muito 
especial 

17h30
Piquenique com vista para as 
Cataratas do Iguaçu

20h30
Experiência da Lua Cheia: Passeio 
guiado pelas Cataratas do Iguaçu 
para apreciar o arco-íris lunar com 
Guia Local, talk e meditação guiada 
com Lívia de Bueno - ponto de 
encontro Lobby do Hotel

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

A partir de R$ 2.236,88 + taxas*  
por noite/para quartos single

A partir de R$ 3.365,61 + taxas*  
por noite/para quartos duplos

Informações e Reservas
reservations.brazil@belmond.com

T: +55 21 2545-8878



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.

Horários das nossas vans

HOTEL DAS CATARATAS, RODOVIA BR 469, KM32 – IGUASSU NATIONAL PARK - FOZ DO IGUAÇU - PR 85859 899 - BRAZIL 

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

INCOMPARABLE GENUINE TRAVEL

BELMOND.COM

HOTEL DAS CATARATAS
FOZ DO IGUAÇU

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

