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DATA 

Roteiro de Viagem 

Garganta del Diablo 

Foz do Iguaçu/Puerto Iguazu 

Saída: 11/11/2022 às 19h00 

Retorno: 15/11/2022 

 

 

 

INCLUSOS E VALOR 

Ônibus DD Leito Master poltronas 2x1 
com Ar, TV, DVD, Wifi, WC, Bar. 

Duas (2) diárias de hotel. 
Ingresso e transfer na Usina de Itaipu. 

Ingresso ao Show no Marco das 3 
Fronteiras. 

Ingresso ao Parque das Aves. 
Ingresso as Cataratas de Itaipu. 

Transfer e Ingresso as Cataratas ao 
lado argentino. 

Valor R$ 920,00  
Em 10x através de boletos bancários 

com primeiro boleto para 10/01/2022 
Obs. Todos os passageiros deverão ter 

a Identidade com menos de 10 anos em 

relação aos dias da viagem. 
 

 

 

 
 

ITINERÁRIO 

12/11/2022 

Chegada: Ao amanhecer chegaremos ao café da manhã em Foz do Iguaçu, antes de 

começarmos os passeios do primeiro dia (por conta do passageiro). 

Logo após visitaremos a Usina de Itaipu. A Usina Hidrelétrica de 

Itaipu (em espanhol: Itaipú, em guarani: Itaipu) é uma usina hidrelétrica binacional 

localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A barragem foi 

construída pelos dois países entre 1975 e 1982, período em que ambos eram governados 

por ditaduras militares. O nome Itaipu foi tirado de uma ilha que existia perto do local de 

construção. Na família linguística tupi-guarani, o termo significa "pedra na qual a água 

faz barulho", através da junção dos termos itá (pedra), i (água) e pu (barulho). 

Templo Budista 

O local foi construído em 1996 a abriga 120 estátuas, sendo 108 delas com 2,5 metros 

de altura, distribuídas e alinhadas em direção ao pôr do sol. Entre os destaques, 

um Buda de 7 metros de altura e o templo, obviamente. Não faça esse passeio 

correndo, aproveite para descansar e curtir um momento de introspeção. 

Mesquita Omar Ibn Al-Khatab  

Ainda pela manhã conheceremos a Mesquita que foi inaugurada em 1983 e tem 600 

m²  de área construída. Sua orientação é dada pelo Mihrab, feito na parede posterior da 

Mesquita e indicativo da direção da cidade sagrada de Meca, para onde o muçulmano 

volta a face quando está em oração. O lugar está aberto à visitação, mas para visitá-lo é 

preciso respeitar as normas da casa, como deixar os sapatos do lado de fora 

e colocar o véu (somente para as mulheres). 

13/11/2022 

Parque das Aves 

O Parque das Aves é um Centro de Conservação Integrada de Aves da Mata Atlântica e o 

segundo atrativo mais visitado de Foz do Iguaçu, onde o visitante pode ter contato 

próximo com aves da Mata Atlântica em viveiros de imersão, durante uma caminhada 

que une o contato com a natureza e o conhecimento. Localizado próximo ao Parque 

Nacional do Iguaçu, onde ficam as Cataratas do Iguaçu, o Parque das Aves é um dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_castelhana
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_guarani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi-guarani
http://www.visitefoz.com.br/pontos-turisticos/cataratas-do-iguacu/
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 maiores parques de aves da América Latina, cujo principal trabalho é a conservação das 

120 espécies de aves da Mata Atlântica em algum risco de extinção. 

Cataratas do Iguaçu 

As Cataratas do Iguaçu são uma das mais belas paisagens do mundo e são visitadas por 

mais de um milhão de turistas todos os anos. São 275 saltos, por onde escoam em torno 

de 1.500 metros cúbicos de água por segundo. Independente do clima da época, essa 

maravilha da natureza desperta diversas sensações em quem a contempla. O passeio 

começa no Centro de Recepção de Visitantes no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do 

Iguaçu. Em seguida, os turistas embarcam em um moderno ônibus panorâmico, double-

deck, com capacidade para 72 passageiros sentados, que se desloca para o interior do 

Parque, onde o passageiro vai contemplando a fauna e flora até as Cataratas. Conforme 

o ônibus se aproxima, o som das quedas vai surgindo e aumentando a expectativa para o 

grande encontro. 

Marco das 3 Fronteiras 

O lugar marca onde se encontram os rios Iguaçu e Paraná, mas mais do isso 

simboliza a uniao de três nações  – Argentina, Brasil e Paraguai. O novo passeio, agora 

com a cobrança de ingresso, inclui novas construções, como a que homenageia as 

Missões Jesuíticas, com ambientação visual e sonora e uma projeção de 12 minutos 

sobre Cabeza de Vaca, o primeiro homem branco a ver as Cataratas do Iguaçu em 

1542 (que muitas vezes é esquecido pela própria cidade) e sobre a formação política e 

social da cidade. 

14/11/2022 

O dia inteiro de passeios no lado Argentino das cataratas. 

Logo após iniciaremos a viagem de retorno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


