FOZ DO IGUAÇU E CURITIBA
INCLUINDO PASSEIO DE TREM A MORRETES, MACUCO
SAFARI E USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU
Saída 12 de Novembro | 07 noites
Grupo com guia brasileiro acompanhante

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019

UMA VIAGEM ESPETACULAR UNINDO A BELEZA DAS CATARATAS DO IGUAÇU
E UM INCRÍVEL PASSEIO DE TREM A MORRETES
DA FAMOSA FERROVIA PARANAGUÁ-CURITIBA, COM SUAS MAIS DE 41 PONTES, A VISUAIS
MARAVILHOSOS DE MONTANHAS E VALES, RIOS E CASCATAS, TAMBÉM APRECIAREMOS A
HISTÓRIA E A CULINÁRIA DE MORRETES, REGIÃO LINDA EM NOSSO PÁIS.
CAMINHADA PELA TRILHA DAS CATARATAS EM HORÁRIO EXCLUSIVO PARA NOSSO GRUPO!
HOSPEDAGEM NO ESPETACULAR HOTEL BELMOND DAS CATARATAS
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DESTAQUES INCLUÍDOS NESTE PROGRAMA
DEDE

✓ Passeio de trem a Morretes com almoço típico, cachaças de Morretes e as deliciosas balas
de banana.
✓ Passeio em Curitiba, visitando seus principais pontos turísticos.
✓ Passeio em Foz do Iguaçu visitando a Mesquita Árabe e o Templo Budista entre outras
atrações.
✓ Caminhada pela trilha das Cataratas em horário exclusivo para nosso grupo, antes do Parque
Nacional abrir.
✓ Macuco Safari, incluindo passeio de jeep pela floresta, caminhada de 600 metros por
passarelas suspensas e uma incrível aventura de barco bimotor pelas corredeiras.
✓ Hospedagem no maravilhoso Belmond Hotel das Cataratas, com 2 almoços e 2 jantares.
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DIA A DIA
12 de novembro de 2020 – Quinta-feira
RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO – CURITIBA, PARANÁ
Apresentação nos aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo para embarque com destino
a Curitiba. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem em Curitiba.
13 de novembro de 2020 – Sexta-feira
CURITIBA, PARANÁ
Café da manhã no hotel. Pela manhã, city tour pela cidade, passeio incluído.
Visitaremos parques e bosques que homenageiam as etnias que influenciaram a cultura
local, além dos cartões postais da cidade: Jardim Botânico, Opera de Arame,
Universidade Federal do Paraná, Rua das Flores, Parque Tanguá e Catedral
Metropolitana entre outros. Retornos ao hotel. Restante do dia livre. Hospedagem em
Curitiba.
14 de novembro de 2020 – Sábado
CURITIBA, PARANÁ
Café da manhã no hotel. Pela manhã passeio incluído, saindo em traslado privativo
para a estação de trem para seguirmos até Morretes. Descobriremos a história da
Ferrovia Paranaguá-Curitiba, com suas mais de 41 pontes e 13 túneis. Apreciaremos
o impressionante visual das montanhas e vales, com seus rios, cascatas, penhascos e
desfiladeiros. Conheceremos as cidades históricas de Morretes e Antonina e
visitaremos o passado caminhando pelo presente de sensações e sabores únicos.
Caminharemos em meio ao casario colonial de influência portuguesa e saborearemos
a culinária típica da região, com o barreado, as cachaças de Morretes e as deliciosas
balas de banana. Teremos um almoço típico incluído, com barreado
acompanhamento. Retorno ao hotel, pela estrada da Graciosa, uma das mais
pitorescas do Brasil (opção sujeita a condições climáticas). Hospedagem em Curitiba.
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15 de novembro de 2020 – Domingo
CURITIBA – FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ
Café da manhã no hotel. Pela manhã traslado privativo ao aeroporto para embarque
com destino a Foz do Iguaçu. Chegada e traslado seguido de visita à cidade de Foz do
Iguaçu, passeio incluído. Este passeio nos levará através das histórias e curiosidades
de Foz de Iguaçu, uma cidade onde é possível se deparar com 80 etnias diferentes.
Dentre elas as mais predominantes são as colônias mulçumana e chinesa.
Conheceremos a Mesquita Árabe, o Templo Budista e ainda finalizaremos nosso passeio
assistindo ao pôr do sol no Marco das Três Fronteiras, um local mágico onde pode-se
contemplar o encontro entre Brasil, Argentina e Paraguai. Veremos também durante o
passeio, a Catedral São João Batista, a Escola Bartolomeu Mitre – a escola mais antiga
da cidade – e o centro da cidade. Chegaremos ao hotel Belmond das Cataratas. Almoço
incluído no hotel. Hospedagem no Belmond Hotel das Cataratas, Foz do Iguaçu.
16 de novembro de 2020 – Segunda-feira
FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ
Café da manhã no hotel. Pela manhã, ás 08:00hrs, saída para passeio incluído para
uma caminhada nas Cataratas. Considerada uma experiência única, este passeio
acontece antes do Parque Nacional abrir para visitantes. Em uma caminhada de 2 km,
nosso guia apontará detalhes sobre a maravilhosa fauna e flora que veremos durante
o passeio. Em seguida faremos um belo passeio , Macuco Safari, onde teremos a
oportunidade de admirar as famosas Cataratas do Iguaçu de uma maneira diferente. O
passeio se inicia em um jeep elétrico pela foresta, proporcionando uma vista completa
e privilegiada. A segunda parte do passeio será uma caminhada de 600 metros, na
floresta sub-tropical, por passarelas suspensas, tendo assim maior contato com a
natureza (em caso de dificuldade de locomoçao, haverá possibilidade de ficar no jeep)
A terceira parte do passeio, e a mais emocionante, um barco bimotor estará pronto
para levar-nos pelas corredeiras até as quedas. Do início ao fim a diversão é garantida
(grande possibilidade de ficarmos molhados. Possibilidade também de passeio de barco
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seco). Retorno ao hotel e almoço incluído. Hospedagem no Belmond Hotel das
Cataratas, Foz do Iguaçu.

17 de novembro de 2020 – Terça-feira
FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para passeio incluído para visitarmos o
Paraguai. Dia dedicado a compras em uma das maiores zonas de livre comércio.
Retorno ao hotel no final do dia. Jantar incluído no hotel. Hospedagem no Belmond
Hotel das Cataratas, Foz da Iguaçu.
18 de novembro de 2020 – Quarta-feira
FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para passeio incluído para visita da
Hidrelétrica de Itaipu com circuito especial. Construída no Rio Paraná entre Brasil e
Paraguai, formando uma zona neutra entre os 2 países. Itaipu é maior usina
hidrelétrica em geração de energia do mundo. Um gigante com 14.000 MW de
potência, capaz de produzir 95 milhões de kilowatts hora por ano, algo 40 vezes mais
que a vazão normal das Cataratas do Iguaçu. O complexo do Iguaçu pode oferecer
uma gama de atrações, que proporciona uma inesquecível visita, conhecendo de
perto a junção de arte e tecnologia, além das ações ambientais realizadas na região.
Nesta visita especial teremos oportunidade de conhecer o interior da barragem e no
Edifício de Produção poderemos ver a sala de controle central, que controla a
operação das turbinas e geradores. As principais características deste passeio, além
da magnitude, é a arquitetura cujo formato côncavo é uma reminiscência de uma
catedral, e o antigo leito do Rio Paraná. Retorno ao hotel e jantar incluído no hotel.
Hospedagem no Belmond Hotel das Cataratas, Foz do Iguaçu.

Transeuropa Operadora | www.transeuropa.com.br

19 de novembro de 2020 – Quinta-feira
FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ – RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO
Café da manhã no hotel. Saída para aeroporto para embarque com destino ao Rio de
Janeiro ou São Paulo.

VALOR DA PARTE TERRESTRE
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: R$ 10.390 ,00
Entrada de R$ 2.690,00
10 parcelas mensais: R$ 770 ,00
SUPLEMENTOS
Suplemento viajando individual: R$ 6.690 ,00
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VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS:
Cia Aérea: AZUL
Taxa de Emissão: R$ 150,00
Consulte o valor da tarifa aérea
com seu vendedor

Sujeitos à alteração

Saída do Rio de Janeiro

AZUL 6419

12/11

Rio de janeiro/Curitiba

10:35

12:05

AZUL 5756

15/11

Curitiba/Foz do Iguaçu

08:30

10:15

AZUL 2763

19/11

Foz do Iguaçu/São Paulo

10:25

12:05

AZUL 2402

19/11

São Paulo/Rio de Janeiro

13:10

14:15

AZUL 4133

12/11

São Paulo/Curitiba

12:30

13:30

AZUL 5756

15/11

Curitiba/Foz do Iguaçu

08:30

10:15

AZUL 2763

19/11

Foz do Iguaçu/São Paulo

10:25

12:05

Saída de São Paulo

O PROGRAMA INCLUI
• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa

(caso o

passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade);

• 03 noites de hotel em Curitiba em apto duplo (2 pessoas por apartamento) com café
da manhã;
• 04 noites de hotel em Foz do Iguaçu em apto duplo (2 pessoas por apartamento)
com café da manhã;
• 3 almoços; 2 jantares;
• 1 city tour em Curitiba; 1 passeio de trem até Morretes; 1 passeio matinal na trilha
das Cataratas do Iguaçu em horário exclusivo; 1 passeio Macuco Safari; 1 visita ao
Paraguai; passeio a Hidrelétrica de Itaipu;
• Kit de viagem Transeuropa;
• Acompanhamento de guia brasileiro durante todo o trajeto desde a saída do Brasil
(mínimo de 15 passageiros).

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS
• Refeições e bebidas não especificadas;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc.;
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• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.;
• Taxas e impostos hoteleiros locais;
• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem;
• Qualquer item não mencionado como incluso.

HOTÉIS PREVISTOS

sujeitos à alteração por similares da mesma categoria

Curitiba

Grand Hotel Rayon

Rua Visconde de Nacar, 1424, Centro de
Curitiba, Curitiba, CEP 80410-201, Brasil

Foz do Iguaçu

Belmond Hotel das Cataratas

BR 469 Km 32 Parque Nacional Do Iguaçu, Foz
do Iguaçu, CEP 85855-750, Brasil –

TEMPERATURA
Curitiba

Mín: 15°C e Máx: 24°C

Foz do Iguaçu

Mín: 19°C e Máx: 30°C

FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de R$ 2.690,00
e o saldo em 10 parcelas mensais de R$ 770,00
VISA/MASTER (sujeito à aprovação).

sem juros nos cartões

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Documento de identidade, RG tirada no máximo há 10 anos ou passaporte.
Recomendamos a vacina de febre amarela embora não seja exigida para este roteiro.
SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM
Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório
que já consta o seguro de cancelamento de viagem. (verifique a apólice). Importante ressaltar que o
seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra
do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.
IMPORTANTE
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea
e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os
valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de
utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa
de milhagem.
VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS /BAGAGENS
A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 20kg por passageiro,
independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de
bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter
de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas.
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa
vontade.
• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte
com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades.
• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria
similar por motivo de força maior.
• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio.
• Não serão efetuadas reservas sem pagamento.

ESTE PROGRAMA SEGUIRÁ RIGOROSAMENTE TODOS OS PROTOCOLOS DE
SEGURANÇA E HIGIENE ESTABELECIDOS PELA ANVISA ASSIM COMO PELA
OMS.
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