
 

 

Escapada a Cataratas do Iguaçu  

(3 dias e 2 noites) 

 

A Escapada a Cataratas do Iguaçu nos permitirá conhecer em pouco tempo esta 

maravilha natural incomparável durante qualquer época do ano. 

Com este Tour iremos percorrer uma das maravilhas do mundo: as Cataratas do 

Iguaçu. Uma experiência inesquecível para aqueles que curtem a natureza. 

Visitaremos o lado Argentino e o Brasileiro das Cataratas do Iguaçu. É ideal para 

complementar com a excursão Grande Aventura. 

 

Atividades 

 

Dia 1: BUENOS AIRES – IGUAÇU – VISITA A CATARATAS 

Desjejum e traslado do hotel ao Aeroparque Jorge Newbery para pegar o vôo com 

destino à cidade de Puerto Iguaçu. Traslado ao hotel escolhido. À tarde 

realizaremos a excursão às cataratas do lado brasileiro, dali poderemos fazer um 

passeio através de uma passarela onde há muitos mirantes com paisagens 

fantásticas. Regresso ao hotel. 

Dia 2: IGUAÇU – VISITA ÀS CATARATAS 

Depois do café da manhã passaremos a buscá-los no hotel para realizar a 

excursão às Cataratas do lado argentino, onde visitaremos os três circuitos 

principais. O circuito Inferior se realiza através de passarelas, experimentando 

uma sensação singular na apreciação das quedas de água de até 70 metros de 

altura. Durante esse percurso poderemos observar as principais quedas, Garganta 

do Diabo, San Martín e Bozzetti. No circuito Superior teremos uma vista 

panorâmica das cataratas também através de passarelas. A Garganta do Diabo é 

a mais impressionante e majestosa das quedas que compõem as cataratas, 

fazendo a visita unicamente do lado argentino. Posterior regresso ao hotel. 



 

Dia 3: IGUAÇU – BUENOS AIRES 

Desjejum e traslado ao aeroporto de Puerto Iguaçu para pegar o vôo à cidade de 

Buenos Aires. Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

 

 

 

Incluído 

 

 2 noites de hospedagem em Iguaçu 

 Todos os desjejuns 

 Excursão Cataratas lado Argentino e Brasileiro 

 Traslados de chegada e saída em aeroportos 

  
Não incluído 
 

 Bilhete aéreo Buenos Aires – Iguaçu – Buenos Aires 

 Taxas de aeroporto e de segurança  

 Despesas extras e atividades opcionais ou comidas não mencionadas no 
itinerário 


