
 
 
 

PASSEIOS TURÍSTICOS 
 
 
Opção 01 - Cataratas lado Brasileiro.  

 
 
 
 
 
 
 

O passeio consiste em uma caminhada de 1 km. Durante esta caminhada há visitas panorâmicas das 
Cataratas e, ao final, uma fantástica aproximação (molhada) da Garganta do Diabo e principais saltos.  
O passeio termina na parte superior das Cataratas do Iguaçu cujo acesso se dá através de escadas ou 
elevador panorâmico. 
Visitas diariamente das 09h00 às 17h00. 
 
Duração do passeio: 02h30min com transporte Ida e Volta. 
 
Horário de saída: Manhã e tarde 
Valor: R$ 24,00 por pessoa, incluso transporte com saída do Hotel ate as Cataratas Brasil, e retorno 
ao devido Hotel (não inclui ingresso do Parque). 
Valor do Ingresso do Parque Nacional para Brasileiros R$ 29,20 por pessoa. 
Valor do Ingresso do Parque Nacional para Estrangeiros R$ 49,20 por pessoa. 
Passeios regulares, não privativos. 
 
Para o passeio nas Cataratas lado Brasileiro, o participante deverá apresentar documentos 
originais, sendo a Carteira de Identidade ou de Habilitação, para passageiros estrangeiros é 
obrigatório apresentar o passaporte. 
 
 
 
Opção 02 - Cataratas Brasil e Macuco Safári de Barco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após o trajeto da trilha das cataratas, o Macuco tem inicio com um percurso de 3 km, percorrido em 
carretas puxadas por carros elétricos e durante o percurso uma caminhada facultativa, e nesse 
trajeto há uma cascata de 20mts de altura, chamada Salto do Macuco, após a caminhada, chegarão 
ao cais onde serão munidos de coletes salva-vidas, e começará a jornada através das corredeiras do 
Rio Iguaçu. 
A bordo deste barco poderão contemplar as Cataratas do Iguaçu, podendo admirar a formosa 
Garganta do Diabo, a maior tanto em altura, quanto em volume d’água em todo o Parque. 



 
Após o passeios retornarão pela mesma trilha, com jeeps, ou carros elétricos.  
Aberto de Diariamente 09h00 às 17h00. 
 
Duração dos 02 passeios: Aproximadamente de 4 horas. 

 
Horário de saída: Manhã e tarde 

Valor: R$ 198,00 por pessoa o transporte Cataratas + Macuco (sem ingresso do Parque). 
Valor do Ingresso do Parque Nacional para Brasileiros R$ 29,20 por pessoa. 
Valor do Ingresso do Parque Nacional para Estrangeiros R$ 49,20 por pessoa. 

Duração do passeio: aproximadamente 04 horas com transporte. 
Passeios regulares, não privativos. 

 
 
Parque das Aves. 
 

 
 
 
 
 
 
 

O Parque das Aves é um empreendimento privado, localizado em uma das regiões mais belas do 
planeta: próximo às Cataratas lado Brasileiro. 
 
No parque possui Aves tropicais raras e coloridas que voam em amplos viveiros integrados à 
exuberante floresta úmida subtropical. Os visitantes têm a oportunidade de entrar nesses viveiros 
para conhecer de perto a vida das aves. Além delas, jacarés, sucuris, jibóias, sagüis e borboletas 
encantam os visitantes. 
 
Horário de saída: Manhã e tarde 
Valor R$ 38,00 por pessoa incluso transporte e ingresso do parque.  
Aberto diariamente das 08h30 às 17h30min. 
Duração do passeio: 01h30min. 
Passeios regulares, não privativos. 
 
 
Hidrelétrica Itaipu Visita Panorâmica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Horário de saída: Manhã e tarde 
Valor: R$ 20,00 por pessoa o transporte (sem ingresso da Itaipu Panorâmica). 
Valor do Ingresso da Itaipu Visita Panorâmica: R$ 26,00 por pessoa. 



 
Aberto de Segunda-Feira a Segunda-Feira. 
Horários de manhã: 08h00 / 09h00 / 10h00 / 11h00 / 12h00. 
Horários a Tarde: 14h00 / 15h00 / 16h00. 
Duração ida e volta: 02h30min.  
Saída do hotel com 01 hora antes dos horários acima. 
Passeios regulares, não privativos. 
 
 
Compras Comércio Paraguay. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Horário de saída: Manhã  
Valor R$ 24,00 por pessoa. 
Tempo de Duração: 04 Horas de Compras, A partir do momento que os Grupos chegam ao Paraguay. 
Passeios regulares, não privativos. 
 
 
Todos os participantes deverão levar os documentos de Identidade (ORIGINAL) ou Carteira de 
Habilitação, passageiros estrangeiros deverão levar o passaporte. 
Precisamos dos nomes completos sem abreviação, numero do Documento de Identidade e data de 
nascimento de todos que vão realizar o passeio de Paraguay para fazer uma lista de passageiros, os 
grupos terão que ir e retornar no mesmo transporte. 
 
Limites de Valor. 
 
Paraguay ou Duty Free Argentina Limite de valor U$ 300 por pessoa. 
Exemplo: 
 
Aquisição de 01 (uma) Máquina digital e 01 (um) par de tênis No Paraguay por U$ 400, retornando ao 
Brasil  através da Ponte Internacional da Amizade. 

 Valor dos Bens: U$ 400 

 Cota Permitida: U$ 300 

 Diferença: U$ 100 
 

(Base de Calculo do Imposto de Importação) 
 
Imposto a pagar 50% do valor que excede a Cota, U$ 100 Divide por 02 = U$ 50 (Cinqüenta Dólares). 
O Pagamento do imposto deve ser feito através do Documento de Arrecadação da receita federal 
(DARF), em qualquer agencia bancária ou caixas Eletrônicos que tenham este serviço. 
 
Estaremos com nossos Coordenadores auxiliando e acompanhando o Grupo no Passeio ao Paraguay 
e levando os  Blocos para o Preenchimento dos documentos necessários para cadastramento ou 
pagamento dos impostos quando houver. 



 
 
A sua cota só pode ser Utilizada uma vez a cada 30 Dias e é pessoal e intransferível. Ou seja, duas ou 
mais pessoas não podem juntar cotas para aumentar o limite de uma delas ou de um terceiro; 
mesmo que sejam casadas, da mesma família, parentes ou amigos, Se ocorrer compras em período 
menor que 30 dias, o imposto será calculado sobre o valor total dos produtos adquiridos no período 
e não sobre o que exceder. 
 
 
 
 
 
 
Compras Comércio Argentina. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Horário de saída:  tarde 
Valor R$ 25,00 por pessoa. 
Tempo de Duração: 03 Horas de Compras, A partir do momento que os Grupos chegam ao Comércio. 
Passeios regulares, não privativos. 
 
Todos os participantes deverão levar os documentos de Identidade (ORIGINAL) ou Carteira de 
Habilitação, passageiros estrangeiros deverão levar o passaporte. 
Precisamos dos nomes completos sem abreviação, numero do Documento de Identidade e data de 
nascimento de todos os participantes que vão realizar o passeio de compras para fazer uma lista de 
passageiros que deverão ser entregues nas Aduanas do Brasil e Argentina, os grupos  
 
 
Duty Free Shopping Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horário de saída: tarde 
Valor R$ 13,00 por pessoa. 
Tempo de Duração: 02 Horas de espera, A partir do momento que os Grupos chegam ao Duty Free. 
Passeios regulares, não privativos. 
 



 
Todos os participantes deverão levar os documentos de Identidade (ORIGINAL) ou Carteira de 
Habilitação, passageiros estrangeiros deverão levar o passaporte. 
Precisamos dos nomes completos sem abreviação, numero do Documento de Identidade e data de 
nascimento de todos os participantes que vão realizar o passeio no Duty Free para fazer uma lista 
de passageiros que deverão ser entregues nas Aduanas do Brasil e Argentina, os grupos terão que 
ir e retornar no mesmo transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

1) Lembramos a obrigatoriedade de todos os participantes Trazerem o Documento de 
IDENTIDADE ORIGINAL, Carteira de Habilitação ou PASSAPORTE para as Cataratas Brasil, 
Cassino Iguazu Argentina, Duty Free Argentina, Compras em Ciudad Del Leste Paraguay, 
Não são aceitos Carteira profissional OAB, CREA, CRM e nenhum tipo de fotocópias de 
Documentos Autenticadas. 
 

2) Crianças de Colo deverão estar Acompanhadas do Pai e Mãe para passar as Fronteiras 
Brasil/Paraguay e Brasil/Argentina e Duty Free. Não aceitam a Certidão de Nascimento, 
somente IDENTIDADE ORIGINAL ou PASSAPORTE, Caso esteja desacompanhada do Pai ou 
da Mãe deverão ter uma Autorização de Viagem. 

 
3) Lembrar os participantes de trazerem nota fiscal do Notebook. Na volta existe um posto de 

Fiscalização da Receita Federal no Aeroporto onde todos os participantes deverão passar 
suas malas e bolsas em um Escâner antes de fazerem os Check-In nas companhias Aéreas. 

 
4) Tarifas sujeitas a reajuste sem aviso prévio. 


