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Foz do 
Iguaçu 

Saída: 16/09/2021 

Período: 16 a 20/09/2021 

Duração: 05 dias e 04 noites 

ROTEIRO 
DIA 01 (16/09) – Porto Alegre / Foz do Iguaçu 
Embarque no aeroporto com direção ao Foz do Iguaçu. Chegada. Hospedagem. 
  
DIA 02 (17/09) – Foz do Iguaçu 
Café da manhã. Tour Cataratas Brasileiras sem ingresso + Itaipu visita panorâmica  sem 
ingresso;. Hospedagem 
  
DIA 03 (18/09) – Foz do Iguaçu 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 04 (19/09) – Foz do Iguaçu 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 05 (20/09) – Foz do Iguaçu / Porto Alegre 
Café da manhã. Embarque no voo de retorno. 

 

O PACOTE INCLUI: 
 
- Passagem aérea Porto Alegre/Foz do Iguaçu/Porto Alegre; 
- 04 noites com café da manhã; 
- Bagagem de 23kg por pessoa 
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HOTÉIS PREVISTOS 
 

Mirante Foz Hotel - https://www.hotelmirantefoz.com.br/ 
 

VOOS PREVISTOS 
 

Ida: Voo 16 set - Saída (POA) 10h45 – Chegada (IGU) 18h25 
Volta: Voo 20 set -  Saída (IGU) 15h20 - Chegada (POA) 20h15 
 

IMPORTANTE: Os voos acima são apenas uma previsão. Por se tratar de uma 
promoção, os voos estão sujeitos a alterações, podendo o embarque ser pela manhã 
ou a tarde.  

Apresentação no aeroporto com no mínimo duas horas de antecedência. 

VALORES POR 
PESSOA 

VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO MIRANTE FOZ HOTEL: A PARTIR DE R$ 
823,00 + R$ 69,00 DE TAXA DE EMBARQUE.  

FORMA DE 
PAGAMENTO:  

  
- À vista 5% desconto  
- Sem entrada em até 6x (cartão de crédito, cheque ou boleto bancário) 
- Cartão de Crédito: entrada de 25% + 9 parcelas sem juros (Visa, Master e ELO) 
- Cheque e Boleto: entrada de 25% + 9 parcelas sem juros. Sendo que as 5 primeiras parcelas
deverão ser pagas antes da data do embarque. 

 

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

 
Valores por pessoa, sujeitos a alteração e à disponibilidade de lugares. Documentação 
obrigatória para a viagem: passaporte válido ou carteira de identidade original emitida 
pela Polícia Civil, em bom estado de conservação.  
Consulte informações sobre documentação para menores, vistos e vacinas. 


