CATARATAS DO IGUAÇU
3 Dias - 2 Noites
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Alojamento Quartos Duplo / Café da manha
Transfer IN OUT APT/HTL/APT
Excursões regulares - Guia espanhola e inglesa
Coordenação permanente
Entradas às reservas e parques nacionais
Refeições não Incluídos

Itinerário
___________________________________________________________________________________

Recepção em Aeroporto Internacional de Ezeiza. Traslado ao Aeroporto Doméstico. Recepção e traslado
do Aeroporto de Iguaçu ao Hotel.

Cataratas do Iguaçú (Argentina) & Grande Aventura
Excursao ás Cataratas Argentinas, visitando as passarelas inferiores e superiores e a impressionante
Garganta do Diabo. Efetuaremos uma excursão pelo caminho de interpretação Yvyra Retá. Daqui parte o
trem até as estações Cataratas e Garganta do Diabo.
Percorreremos o caminho de pedestres verde de aproximadamente 600 m que comunica a estação
Cataratas com a área Cataratas, onde começam as passarelas. Pelas passarelas inferiores observaremos
o Salto Alvar Núñez, o Mirante Principal, o Salto Bossetti, a Ilha de San Martín e o Salto Dos Hermanas.
Pelas passarelas superiores, observaremos os mirantes sobre o Salto Bossetti até o final da passarela.
Realizaremos uma grande aventura aproximando-nos das cascatas, entrando no cânion da Garganta do
Diabo, para desembarcar na ilha San Martín. Depois embarcaremos em botes semi-rígidos para navegar
pelo rio Iguazú Inferior, com 2 quilômetros de corredeiras. Voltaremos por plena selva missioneira em
veículos todo terreno pelo caminho Yacaratiá..

Cataratas do Iguaçú (Brasil) - Buenos Aires
Café da manha no Hotel. Excursão ás Cataratas Brasileiras, onde teremos uma vista vista panoramica
única.
Nos dirigiremos a Foz do Iguaçú para observar as cataratas do lado brasileiro e comprovar a frase que
diz: "As cataratas são argentinas mas a vista é brasileira". Como bem diz esta frase a melhor imagem
do postal está no Brasil, e por este motivo, vamos até nosso próximo destino. Traslado ao Aeroporto de
Iguazú.
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