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PROGRAMAÇÃO

Atividades de fi nal de ano
Celebração Natalina no jardim

Gingerbread Factory
Chegada do Papai Noel

Inauguração da iluminação de Natal
Experiência da Lua Cheia

Programação para crianças com recreadores
Apresentações musicais ao vivo

Celebrações
Ceia de Natal

Jantar de réveillon com música ao vivo



hotel das cataratas, rodovia br 469, km 32, 
parque nacional do iguaçu

tel +55 21 3500 0293    reservations.brazil@belmond.com

Embarque em uma temporada cheia de luz e encantos

Progra ção de 

N al e Ano Novo



hotel das cataratas, rodovia br 469, km 32, 
parque nacional do iguaçu

tel +55 21 3500 0293    reservations.brazil@belmond.com

Experiências Únicas

TRANQUILIDADE
DIVERSÃO 
NATUREZA

ainda mais mágica. Permita-se uma caminhada 
guiada pela natureza ou um voo panorâmico 
de helicóptero para uma estada repleta de 
aventura. No fim do dia, o nosso spa estará à 
sua espera com uma variedade de tratamentos 
relaxantes. Como alternativa, aproveite o sol 
se pondo lentamente sobre as cataratas com 
uma taça de champagne no gramado do Hotel 
ou no terraço do Bar Tarobá”

No Hotel das Cataratas, você escolhe 
como deseja aproveitar ao máximo seu 
final de ano. Um passeio pelas trilhas 

do Parque Nacional para apreciar a beleza 
e a grandeza que consagraram as cataratas 
como uma das Sete Maravilhas da Natureza, 
ouvir o canto dos pássaros e o som das quedas 
d’água. Se você começar sua caminhada antes 
da abertura do Parque, a experiência será 



Programação de Natal

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

DOMINGO, 04 DE DEZEMBRO

10:30h às 11:30h - Celebração Natalina 

no jardim Domingo do advento

16h às 17:30h - Gingerbread Factory no Ipê

R$ 85* por criança - R$ 145* por adulto, inclui:

– Inauguração da iluminação de Natal - 18h às 19h

06 A 10 DE DEZEMBRO

Experiência da Lua Cheia

Vagas limitadas, necessário pré-agendamento

Por favor, consulte o horário

R$ 140* por pessoa*

11 E 18 DE DEZEMBRO

10:30h às 11:30h - Celebração Natalina 

no jardim - Domingo do advento

QUINTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO

18h às 20h - Bar under the sky no jardim com 

menu especial e música ao vivo**

(sujeito a condições climáticas)

SEXTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO

13h às 17h - Música ao vivo na área da piscina

14h às 18h - Estação de caipifruta e gin na piscina**

14h às 21:30h - Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

18h às 18:40h - Coquetel e Apresentação musical 

da AFA - Associação Fraternidade e Aliança 

na Magic Tree



Programação de Natal

SÁBADO, 24 DE DEZEMBO

08h às 9h - Descubra as Cataratas

Vagas limitadas, necessário pré-agendamento

14h às 21:30h - Programação para crianças 

com recreadores ao longo do dia

13h às 16h - Feijoada no restaurante Ipê 

com estação de caipirinhas incluída 

R$195 + 10% por pessoa

18h às 19h - Celebração religiosa de Natal 

na Magic Tree

19:30h às 23h - Ceia de Natal especial no 

restaurante Ipê com sofisticada culinária típica 

natalina e estações de pratos quentes e frios, 

além de uma seleção de bebidas inclusas

R$860* por pessoa

Política especial para crianças***

NATAL

DOMINGO, 25 DE DEZEMBRO

8h às 10h - Café da manhã especial no restaurante 

Ipê com a presença do Felício Noel (nosso 

mascote)

14h às 21:30h - Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

13h às 16h - Almoço especial de Natal no 

restaurante Ipê com opções inspiradas na magia 

desta época ao som de música ao vivo, além 

de bebidas incluídas como vinhos nacionais, 

caipirinhas, vodka, gin e cerveja

R$ 480* por pessoa

Política especial para crianças**

18h às 22h - Música ao vivo no Bar Tarobá

ATIVIDADES DIÁRIAS
Consulte valores e disponibilidade

Parque das aves

Forest bathing

Pôr do sol na torre

Cachaça experience

Piquenique no jardim

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



Programação de Ano Novo

QUINTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO

14h às 21:30h - Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

18:30h às 19:30h - Brinde ao pôr do sol com 

espumante no gramado em frente as 

Cataratas do Iguaçu

SEXTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO

8h às 9h - Passeio: Descubra as Cataratas - Vagas 

limitadas, necessário pré-agendamento 

14h às 21:30h - Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

18h às 20h - Bar under the sky no jardim com menu 

especial e música ao vivo** (sujeito a condições 

climáticas)

RÉVEILLON 

SÁBADO, 31 DE DEZEMBRO

14h às 21:30h - Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

13h às 16h - Feijoada no restaurante Itaipu com 

estação de caipirinhas incluída

R$195 + 10% por pessoa 

20h às 02h - Jantar elegante e festa com inspiração 

tropical à beira da piscina. Para animar 

a comemoração, banda ao vivo e seleção de 

bebidas premium (champagne, vinhos nacionais, 

caipirinhas, whiskey 12 anos, vodka, rum, gin, 

cerveja e energético). R$ 2.110* por pessoa - 

Política especial para crianças***

19h às 21h - Buffet exclusivo para crianças no 

Salão Iguassu com a presença do palhaço 

DOMINGO, 1 DE JANEIRO DE 2023

8h às 10:30h - Café da manhã especial no 

restaurante Ipê com a presença do Quati Felício

14h às 21:30h - Programação para crianças com 

recreadores ao longo do dia

13h às 16h - Brunch de Ano Novo com diferentes 

estações de pratos quentes e frios, música ao vivo 

e bebidas premium inclusas (espumante, vinhos 

nacionais, caipirinhas, vodka, gin e cerveja). R$ 508* 

por pessoa. Política especial para crianças***

ATENÇÃO - a piscina estará fechada 
a partir das 13h do dia 31 de dezembro 
e reabrirá no dia 1º de janeiro às 12h

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




