FOZ DO IGUAÇU – 04 à 07.09.20
Feriado da Independência
04 DIAS E 02 NOITES – PACOTE RODOVIÁRIO COM SAÍDA DE VENÂNCIO AIRES

Parque das Aves

Cataratas do Iguaçu

Marco das Três Fronteiras

01 - DESCRITIVO DO DESTINO:

Foz do Iguaçu, com toda a sua diversidade de atrativos, representa um dos mais belos destinos turísticos do mundo. Possui
riquezas naturais incomparáveis, como o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu. Outro
destaque é a Usina de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo em produção de energia. O Parque das Aves, onde o visitante se
depara com as mais diferentes espécies de aves em seus habitats naturais. Opções inesquecíveis não faltam neste roteiro.
Venha desfrutar deste paraíso!
02 - ROTEIRO DIA A DIA

1º dia – 04.09.20 Sexta feira – VENÂNCIO AIRES / FOZ DO IGUAÇÚ
Saída de Venâncio Aires após às 18h (horário à confirmar), com destino à Foz do Iguaçu, com paradas estratégicas.
2º dia – 05.09.20 – Sábado – FOZ DO IGUAÇÚ
Às 9h iremos para o Paraguai com retorno ao ônibus 13h30min, então visitaremos à Usina Itaipu do lado do Paraguai.
Em seguida entrada no hotel para acomodações em quartos duplos, triplos e single, noite Livre.
Obs.:
 A cota atual ou limite de isenção é de US$ 500,00;
 Lembramos que a cota só pode ser utilizada de 30 em 30 dias e é pessoal e intransferível, o que significa que duas ou
mais pessoas não podem juntar suas cotas para aumentar o limite de uma delas ou de um terceiro, mesmo que sejam
casadas, da mesma família ou amigas. Por exemplo, se um notebook custa US$ 600 você não pode juntar sua cota com
a de outra pessoa (US$ 500,00 + US$ 500,00) para não pagar o imposto. Vai pagar 50% sobre US$ 500,00 = US$
250,00. Menores, acompanhados ou não, também têm direito à cota de isenção;
 Não entra na cota: celular, câmera digital, artigos de higiene, beleza, maquiagem, calçados, roupas e outros artigos de
vestuário, para uso próprio, em quantidade e qualidade compatíveis com a duração e a finalidade da permanência no
exterior; e
 Proibido trazer: Bens cuja quantidade, natureza ou variedade revelem intuito comercial ou de uso industrial; cigarros,
fumo, cigarros e itens semelhantes, substâncias entorpecentes ou drogas; bens ocultos com o intuito de burlar a
fiscalização; arma de fogo, arma branca ou similar... fica o passageiro ciente.
3º dia – 06.09.20 – Domingo – FOZ DO IGUAÇÚ
Após café da manhã, às 8h faremos City Tour em Foz do Iguaçu, visitação ao Eco Museu (ingresso incluso), almoço (não
incluso), em seguida Marco 3 Fronteiras (ingresso Incluso), Parque das Aves (ingresso incluso) e por último as Cataratas do
Iguaçu (ingresso incluso). Às 19h45min Jantar Show (incluso).
4° dia – 07.09.20 – Segunda feira – FOZ DO IGUAÇU / VENÂNCIO AIRES
Após café da manhã, desocupação do hotel e início de nossa viagem de retorno com paradas estratégicas.

03 - O PACOTE INCLUI:

 Transporte rodoviário;













02 noites de hospedagem com café da manhã no Hotel Moura Palace - www.mourapalacehotel.com.br;
Jantar Show no Rafain (sem bebida);
01 ingresso para o Parque das Aves;
01 ingresso para a Usina Itaipu;
01 ingresso para o Eco Museu;
01 ingresso as Cataratas lado brasileiro;
01 ingresso Marco 3 fronteiras;
Visita ao Paraguai;
Guia Mtur;
Guia local;
Seguro viagem; e
Serviço de bordo.

04 - INVESTIMENTO POR PESSOA:



ADULTO - Em apartamento duplo/triplo
À vista: R$ 1.028,00 ou 1 + 9 x R$ 110,00, com cartão, cheque ou boleto;



CRIANÇA – 05 À 11 anos, acompanhado de 02 Adultos:
À Vista: 878,00 ou 1 + 9 x R$ 94,00, com cartão, cheque ou boleto.



IDOSO – Com mais de 60 anos:
À Vista: 878,00 ou 1 + 9 x R$ 94,00, com cartão, cheque ou boleto

05 – OBSERVAÇÕES:




Sujeito à alteração de valores e disponibilidade de lugar sem prévio aviso;
Financiamento sujeito à aprovação de cadastro; e
Documento original para embarque - RG válido em bom estado de conservação.
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Rua Júlio de Castilhos, 1111 - Sala 02 - B. Centro - Fones 51.3741-4200/51.98182-4466 - VENÂNCIO AIRES - RS
E-mail: venatur@venatur.com.br – Site: www.venatur.com.br

