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Foz do Iguaçu com Aéreo
Pacote para Foz do Iguaçu com passagem aérea
19 a 22 de junho/2020

Dia 01 – Curitiba / Foz do Iguaçu
Em horário combinado, embarque em vôo com destino à Foz do Iguaçu. Chegada, recepção e
traslado ao hotel.

Dia 02 – Foz do Iguaçu
Café da manhã. Aproveite para curtir a beleza das Cataratas do Iguaçu, no lado brasileiro. As
famosas quedas d’agua do Rio Iguaçu, que estão na lista dos pré-selecionados a “New 7
Wonders”, ficam no Parque Nacional do Iguaçu e garantem uma experiência sem igual de contato
com a natureza. Depois do almoço, agende seu transfer e atravesse a Ponte da Amizade para
uma tarde de compras em Ciudad Del Este. Retorno ao hotel.
Dia 03 – Foz do Iguaçu
Após o café da manhã, aproveite para curtir as outras inúmeras atrações de Foz do Iguaçu e da
região da Tríplice Fronteira. Visite o Parque das Aves (foto), a Hidrelétrica de Itaipu, o Marco das 3
Fronteiras e, quem sabe, termine seu dia com muita diversão em um dos cassinos de Puerto
Iguaçu (Argentina). Hospedagem.
Dia 04 – Foz do Iguaçu
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Em horário combinado, traslado ao aeroporto para embarque com destino à Curitiba. Fim de
nossos serviços.
* Roteiros apenas sugerido

Itens Inclusos
Passagem aérea Curitiba/ Foz do Iguaçu/ Curitiba
Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto
03 noites de hospedagem com café da manhã – Hotel Bella Italia
Seguro viagem

Valores por pessoa (R$) em apartamento duplo

A partir de 10 x de
R$ 96,00 por
pessoa
Observações Gerais
Valores por pessoa, válidos para enquanto durar o bloqueio;
Não inclui taxas de embarques;
Informações sobre outras saídas de outras cidades , cotações e reservas: escreva para
abratour@abratour.com.br ou clique aqui.
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