FOZ DO
IGUAÇU
GUIA COMPLETO

CATARATAS DO IGUAÇU / MARCUS FALLET

Os melhores passeios, restaurantes,
hotéis, dicas de roteiros e muito mais

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes,
durante e após a viagem, sempre
resolvendo tudo.

C
V
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VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem como você
quiser. Você define o hotel, passeios,
transporte individual ou em grupo,
guia e todos os detalhes.

O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

HOTÉIS
SELECIONADOS

Escolhemos as melhores hospedagens
de cada categoria. Todas as opções
têm ótimo custo/benefício e são
sempre monitoradas pela CVC.

PASSEIOS

Nossos especialistas descobrem os
passeios mais incríveis dos destinos, e
você curte tudo com muito conforto.

UMA VIAGEM
COMPLETA

Você encontra tudo o que deseja para
sua viagem na CVC, como aluguel de
carro, seguro-viagem e muito mais.

FOTO: SHUTTERSTOCK

CARTÃO CVC

CVC 24h: 3003 2977

CVC

Clientes com o cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganham benefícios exclusivos
no destino e podem parcelar a viagem
em mais vezes e sem juros.

A maior agência de turismo da América Latina
CATARATAS DO IGUAÇU
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LOCALIZE-SE
NO MAPA
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COMPRAS
NA TRÍPLICE
FRONTEIRA
HOTÉIS
A SELEÇÃO DA CVC
FOZ DO IGUAÇU
COMBINA COM...

VOCÊ VAI PRECISAR apenas do
RG e/ou da Carteira Nacional de
Habilitação para embarcar em um
avião ou um ônibus rumo a Foz do
Iguaçu e para fazer check-in nos
hotéis. Menores de idade devem viajar
com RG ou certidão de nascimento.
Os mesmos documentos valem no
controle de fronteira, para visitar as
atrações no Paraguai e na Argentina,
desde que o RG tenha sido emitido
há, no máximo, 10 anos.

PREPARE
SUA
VIAGEM
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NÃO PRECISA tomar nenhuma
vacina para viajar a Foz do Iguaçu.

PONTE DA AMIZADE, ENTRE BRASIL E PARAGUAI

VOU DE AVIÃO o Aeroporto
Internacional de Foz do Iguaçu Cataratas fica a 17 km do Centro.
Tempo de voo desde...
• Curitiba: 1h
• Porto Alegre: 1h30
• São Paulo: 1h30
• Rio de Janeiro: 2h
• Belo Horizonte: 3h15
• Brasília: 4h10
• Salvador: 5h25
• Manaus: 6h15

OLHE O RELÓGIO
Foz do Iguaçu segue
o horário de Brasília.

OS TERMÔMETROS MARCAM
Em Foz do Iguaçu, o verão é longo,
quente e abafado; o inverno é curto
e ameno. Ao longo do ano, em
geral, a temperatura varia de 10 °C
(mínima em junho) a 33 °C (máxima
entre dezembro e fevereiro).

VOU DE CARRO Você pode alugar
um carro na CVC para explorar
Foz do Iguaçu e as atrações mais
distantes da cidade. Neste caso,
é preciso apresentar Carteira
Nacional de Habilitação válida,
que serve também para dirigir na
Argentina e no Paraguai.

NÃO QUEIME NADA
A voltagem em Foz do Iguaçu é
de 110 volts.
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Foz do Iguaçu tem vários
atrativos ao seu redor.
Veja as principais distâncias
a partir do Centro.

LOCALIZE-SE

PARANÁ
USINA
HIDROELÉTRICA
ITAIPU BINACIONAL

PARAGUAI
CIUDAD
DEL ESTE

PONTE DA AMIZADE

CENTRO
PARQUE
DAS AVES

DREAMS
PARK SHOW

ATRAÇÕES NOS
ARREDORES

PONTE DA
FRATERNIDADE

MARCO
DAS TRÊS
FRONTEIRAS

PARQUE
NACIONAL
PUERTO
IGUAZÚ

ATRAÇÕES
EM FOZ DO
IGUAÇU

PARQUE
NACIONAL
IGUAZÚ

PONTO DE
PARTIDA PARA
AS DISTÂNCIAS

ARGENTINA

DO CENTRO PARA...
Marco das Três Fronteiras
Dreams Park Show
Puerto Iguazú (Argentina)
Usina Hidrelétrica de Itaipu
Ciudad del Este (Paraguai)
Parque Nacional do Iguaçu (Cataratas)
Parque das Aves
Parque Nacional Iguazú (Argentina)

7 km
10 km
12 km
13 km
13 km
15 km
16 km
26 km
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FOZ DO IGUAÇU
O PODER DA NATUREZA

De um lado, o Brasil. De outro, a Argentina. No meio, brilham as
incríveis Cataratas do Iguaçu, eleitas entre as Sete Maravilhas da
Natureza. A visita a esse Patrimônio Natural da Unesco é imperdível,
seja pelo contato impactante com a fauna e a flora da Mata Atlântica,
seja pela chance de testemunhar cerca de 275 quedas-d’água bem
diante dos seus olhos. Você pode até ficar debaixo de uma delas, como
no emocionante passeio de lancha Macuco Safári! Além disso, você se
diverte em atrações incríveis, que incluem desde a Usina Hidrelétrica
de Itaipu, uma das mais engenhosas obras do mundo, até o Marco da
Tríplice Fronteira, onde Brasil, Argentina e Paraguai se encontram.
Aliás, basta atravessar um par de pontes para chegar aos países vizinhos:
a da Amizade, sobre o Rio Paraná, leva à paraguaia Ciudad del Este,
enquanto a da Fraternidade cruza o Rio Iguaçu até a argentina Puerto
Iguazú. Em ambas as cidades, você incrementa a viagem fazendo
compras em shoppings e lojas livres de impostos, provando
a gastronomia local ou tentando a sorte nos cassinos.
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CATARATAS DO IGUAÇU
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CATARATAS
BRASILEIRAS

Você aproveita a manhã para
testemunhar um dos mais
impressionantes tesouros
brasileiros, considerado entre
as sete maravilhas mundiais
da natureza. Demarcando a
fronteira com a Argentina, o Rio
Iguaçu despenca em 275 quedas-d’água, em uma paisagem
incrível, protegida pelo Parque
Nacional do Iguaçu. Você fica
de queixo caído diante dos 80 m
de altura da Garganta do Diabo,
a mais impactante das quedas,
aonde chega depois de uma
trilha pela mata rica em flora e
fauna (espere encontrar muitos
quatis!). Passarelas permitem
apreciar e tirar fotos das águas
em vários ângulos, com direito a
muitos respingos! Com sorte e
nas condições ideais, você ainda
observa um arco-íris entre o Rio
Iguaçu e o topo das cataratas.
Também pode pegar um elevador
panorâmico para subir até o
restaurante Porto Canoas e
apreciar mais uma bonita vista
da Garganta do Diabo. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel,
guia e ingresso. Duração: 3 horas.

VISTA AÉREA DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

PASSEIOS PARA
TURBINAR SUA
VIAGEM

Os passeios da CVC para os
atrativos locais e dos países
vizinhos podem ser privativos ou
em grupo, à sua escolha, sempre
com conforto, segurança e
assistência da nossa equipe.
PASSEIO PANORÂMICO

Você entende por que Foz do Iguaçu é,
muitas vezes, chamada de “Destino do
Mundo” ao visitar as principais atrações da
cidade, como o Marco das Três Fronteiras,
onde Brasil, Argentina e Paraguai se
encontram (o ingresso deve ser comprado
à parte). Também conhece um pouco
mais sobre diferentes religiões no Templo
Budista, construído pela comunidade
chinesa e um dos maiores da América
Latina, e na Mesquita Islâmica, local de
devoção da segunda maior colônia árabe
do Brasil. Inclui: transporte de ida
e volta ao hotel e guia. Duração: 4 horas.

FOTO: ZIG KOCH/MTUR
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PASSEIOS
MACUCO SAFÁRI

A galera sai ensopada – e energizada
– depois deste emocionante e divertido
passeio de lancha inflável, que navega
pelo Rio Iguaçu até ficar pertinho das
cataratas. Tão perto que pode, até
mesmo, entrar embaixo de uma das
quedas! Antes de embarcar, você percorre
uma trilha a bordo de uma jardineira e,
no caminho, pode encontrar borboletas
coloridas, aves, quatis e macacos nativos
do Parque Nacional do Iguaçu. Se preferir,
leve capa de chuva para se proteger da
água. Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel, guia e ingresso. Duração: 3 horas.
MACUCO SAFÁRI

ITAIPU – CIRCUITO ESPECIAL

FOTO: ALEXANDRE MARCHETTI

Os números impressionam: a barragem da Usina Hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores
do mundo em geração de energia, tem 7.919 m de extensão e 196 m de altura máxima.
Você fica sabendo disso e de muitas outras curiosidades sobre essa obra-prima da
engenharia no tour guiado, que pode ser feito de manhã ou à tarde. Um guia especializado
explica todo o funcionamento da usina, enquanto percorre a sala de comando central,
o interior da barragem, o antigo leito do Rio Paraná e o edifício de produção. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e guia. Duração: 3 horas.

BARRAGEM DE ITAIPU

RAFAIN CHURRASCARIA SHOW

Desde 1959, a casa tempera as noites de Foz do Iguaçu com um saboroso churrasco
de carnes nobres, acompanhado de um fato bufê com 200 opções e regado a muita
música. Enquanto janta, você assiste a um lindo espetáculo artístico sobre a cultura dos
países latinos. É o maior número de danças nacionais apresentadas durante um jantar
com show, segundo o Guinness Book. Inclui: transporte, ingresso e jantar sem bebidas.
Duração: 3 horas.

PROTEGER O AMBIENTE É RESPONSABILIDADE DE TODOS.
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PASSEIOS

FOTO: ZIG KOCH/MTUR

PLATAFORMA SOBRE A GARGANTA DO DIABO

CATARATAS ARGENTINAS, UMA OUTRA VISÃO
DAS 7 MARAVILHAS DA NATUREZA

Do outro lado do Rio Iguaçu, a cidade argentina de Puerto Iguazú também tem seu
parque nacional, onde ficam 70% das quedas-d’água. Você percorre passarelas
e plataformas, que se dividem entre a parte superior (por cima das quedas) e a
inferior (ao nível delas). Em um trem movido a gás, é mais prático alcançar a incrível
Garganta do Diabo, que fica do lado argentino. Em outras áreas do parque, também
é possível caminhar por trilhas em meio à mata. Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel, guia e ingresso. Duração: 6 horas.

COMPRAS NO DUTY FREE
SHOP PUERTO IGUAZÚ,
ARGENTINA

Em apenas 16 km, você atravessa a
fronteira e faz compras no duty free shop
da cidade argentina. Nessa versão inspirada
nas lojas de aeroporto, os produtos
também são vendidos sem impostos.
O tempo ali é livre para garimpar eletrônicos,
brinquedos, perfumes, cosméticos, relógios,
acessórios e produtos comestíveis (veja
mais na seção de Compras, na pág. 22).
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: 2 horas.

DUTY FREE SHOP PUERTO IGUAZÚ

TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA E NA PARTIDA

O seu transporte entre aeroporto e hotel, ida e volta, pode ser privativo ou regular,
com outras pessoas. Nos dois casos, você conta com uma equipe qualificada,
pronta para ajudar. Este serviço é uma cortesia da CVC para quem adquire um
pacote para Foz do Iguaçu. Clientes CVC que compram produtos separados, sem ser
pacote, pagam pelo serviço a partir de R$ 86 por pessoa.
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PASSEIOS

COMPRAS NO PARAGUAI +
CITY TOUR CIUDAD DEL ESTE

Basta atravessar a Ponte da Amizade parar
chegar à fervilhante Ciudad del Este, no
Paraguai, considerada o maior shopping
a céu aberto da América do Sul. Primeiro,
você conhece a história local em um passeio
guiado, visitando a Catedral San Blas, a
Mesquita del Est, o Lago da República e as
cachoeiras Saltos Monday. Você ainda prova
as famosas chipas paraguaias, parecidas
com o nosso pão de queijo. Depois, o tempo
é livre para fazer compras nas lojas de rua
ou nos shoppings (veja mais na seção de
Compras, na pág. 22). Inclui: transporte de
ida e volta ao hotel e guia. Duração: 5 horas.

PASSEIO NOTURNO EM
PUERTO IGUAZÚ, ARGENTINA

FOTO: DIVULGAÇÃO

A cidade, que fica do outro lado da Ponte
da Fraternidade rende um saboroso
passeio gastronômico, com paradas em
vinotecas, lojas de alfajor e feirinhas de
produtos locais. Você tem tempo livre
para bisbilhotar as butiques de roupas.
Para finalizar, é imperdível provar o
suculento bife de chorizo em um dos
restaurantes especializados na culinária
regional. Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel e guia. Duração: 4 horas.

SALTOS DEL MONDAY, EM CIUDAD DEL EST

BLUE PARK

Foz do Iguaçu pode não ter mar, mas ostenta a terceira maior praia
artificial de águas termais do mundo, com areia de verdade e ondas de
até 1,20 m de altura. No novíssimo Blue Park, você se diverte muito nas
atrações aquáticas, abastecidas com águas quentinhas, vindas do aquífero Guarani.
Também brinca nos toboáguas radicais, garantindo ainda mais diversão e muita
adrenalina para os fãs de aventuras. Inclui: transporte ida e volta ao hotel e ingresso.
Duração: 7 horas.

PASSEIOS PERSONALIZADOS

Na CVC, você escolhe como deseja passear. Pode contratar, por exemplo,
passeios em veículos individuais, com motoristas-guias, ou alugar um carro para
explorar a região do seu jeito.
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ENCONTRO DOS RIOS PARANÁ E IGUAÇU NA TRÍPLICE FRONTEIRA

FOTO: SHUTTERSTOCK

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Atendimento
exclusivo CVC
no destino.

Veículos exclusivos nos
passeios e no transporte
de chegada e saída.

Equipe de guias
totalmente
preparados.

Descontos, brindes e horários especiais de check-in e check-out em hotéis selecionados. Algumas
promoções são exclusivas para clientes com cartão
CVC Itaú. Confira benefícios nas págs. 25 a 29.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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DICAS DE ROTEIROS

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 7 a 10
FOTO: DIVULGAÇÃO

4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Aproveite o primeiro dia para
descansar e curtir o seu hotel. À noite,
prove a comida caseira, de inspiração
italiana, servida no restaurante Vó Bertila.
2º Dia: Comece o dia testemunhando
a grandeza das Cataratas brasileiras.
Ainda no Parque Nacional do Iguaçu,
embarque no emocionante (e molhado!)
Macuco Safári. À noite, curta as boas
carnes e o espetáculo tradicional da
Churrascaria Rafain.
3º Dia: Atravesse a fronteira com o
passeio Cataratas Argentinas, uma
outra visão das 7 Maravilhas da
Natureza. De volta a Foz, programese para estar no Marco das Três
Fronteiras ao pôr do sol e jante no
restaurante Cabeza de Vaca, ali mesmo.

HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

6 DIAS (5 NOITES)

FOTO: KIKO SIERICH

4º Dia: Hora de voltar para casa.

4º Dia: De manhã, visite uma das
maiores usinas hidrelétricas do mundo,
com o passeio Itaipu – Circuito Especial.
Reserve a tarde para conhecer os
pontos principais de Foz do Iguaçu,
visitados no Passeio panorâmico.
Depois, guarde energias para o Passeio
noturno em Puerto Iguazú e prove os
sabores argentinos, como as carnes do
restaurante Aqva.
5º Dia: Atravessando a Ponte da
Amizade, você faz Compras no Paraguai
+ City Tour Ciudad del Este. No jantar,
saboreia as receitas italianas do
Giardino, dentro do Wish Resort.
6º Dia: Hora de voltar para casa.

MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS

8 DIAS (7 NOITES)

6º Dia: Fique bem pertinho de pássaros lindos no Parque das Aves. Depois, divirta-se
com carros e cenários cinematográficos no Movies Car. A noite de delícias árabes fica
por conta do restaurante Castelo Libanês.
7º Dia: Aproveite o último dia para visitar as atrações do complexo Dreams Park
Show, como o Museu de Cera Dreamland e o Vale dos Dinossauros. O jantar de
despedida fica mais animado no Capitão Bar.
8º Dia: Hora de voltar para casa.
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ITAIPU ILUMINADA

USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

FOTO: ALEXANDRE MARCHETTI

ATRAÇÕES

REFÚGIO
BIOLÓGICO
BELA VISTA

A unidade de proteção
ambiental foi criada na década
de 1970 para receber milhares de
animais desalojados durante a
construção da Usina Hidrelétrica
de Itaipu. Você percorre a
Trilha dos Animais em meio à
Mata Atlântica para admirar
de pertinho, dentro de viveiros,
espécies nativas como a onça-pintada, o macaco-prego, o
gambá e o quati, mamífero
esperto que adora roubar comida
dos visitantes. Av. Tancredo
Neves, 6.702, Jardim Itaipu.

FOTO: ZIG KOCH/MTUR

A rica natureza, o encontro de
religiões e programas familiares
fazem de Foz um destino
completo.

A Usina Hidrelétrica de Itaipu
parece ainda maior quando
iluminada por refletores, à
noite. Uma trilha sonora embala
o momento em que as luzes
se acendem, dando forma ao
colossal paredão de concreto.
Você acompanha o espetáculo
a partir do mesmo mirante de
onde, durante o dia, observa o
funcionamento da barragem.
As apresentações acontecem
nas noites de sexta e sábado.
Av. Tancredo Neves, 6.702,
Jardim Itaipu.

ONÇA-PINTADA NO REFÚGIO BELA VISTA
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ATRAÇÕES
TEMPLO BUDISTA CHEN TIEN

Seja qual for a sua religião, vale a
pena visitar o templo, construído pela
comunidade chinesa de Foz. Localizado
em uma parte alta, às margens do
Rio Paraná, tem uma linda vista do
Centro de Foz e da Ciudad del Este, no
Paraguai. Você passeia por um jardim
pontilhado com muitas estátuas, como a
do Buda deitado, em frente ao templo, e
a do Buda sentado, a maior do conjunto,
com 10 m de altura. R. Dr. Josivalter Vila
Nova, 99, Jardim Califórnia.

FOTO: SHUTTERSTOCK

BUDA SENTADO, NO TEMPLO CHEN TIEN

A plural Foz do Iguaçu abriga a segunda
maior comunidade de imigrantes e
descendentes árabes do Brasil, atrás apenas
de São Paulo. É de se esperar, portanto, que
a mesquita local seja muito importante, com
seus imponentes minaretes (torres). Ela foi
inaugurada em 1983 e tem um belo interior,
todo decorado com arabescos e desenhos
com perfeita geometria. Você pode visitar
o templo em horários determinados,
respeitando algumas regras de vestimenta
e conduta. Informe-se em facebook.com/
MesquitaFoz. R. Meca, 599, Centro.

FOTO: SHUTTERSTOCK

MESQUITA OMAR IBN AL-KHATTAB

MESQUITA OMAR
IBN AL-KHATTAB

PARQUE DAS AVES

Tucanos, araras, periquitos e
outras aves chegam pertinho de
você nos viveiros deste parque de
conservação da Mata Atlântica.
São mais de 150 espécies nativas
da região e também de outras
partes do mundo. Algumas, como
a ararajuba, o sabiá-cica, o macuco
e a arara-azul, estão ameaçadas
de extinção, e mais de metade das
aves foi resgatada de maus tratos
ou do comércio ilegal. Av. das
Cataratas, 12.450, Vila Yolanda.
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ATRAÇÕES
DREAMS PARK SHOW

FOTO: RODRIGO MATTJIE

Um único endereço garante horas de diversão para toda a família, com várias
atrações surpreendentes. No Museu de Cera Dreamland, você posa para
fotos com celebridades representadas em estátuas perfeitas, como Michael
Jackson e Madonna. Já no Vale dos Dinossauros é hora de encarar os gigantes répteis
pré-históricos, em reproduções robóticas que se movimentam e fazem barulho.
A adrenalina continua a mil no Super Carros, de onde você sai dirigindo um incrível
Camaro ou Mustang ao longo da Av. das Cataratas. Por fim, viaja por vários países
sem sair de Foz no Maravilhas do Mundo, com réplicas de importantes monumentos,
como as Pirâmides do Egito e a Torre de Pisa. Av. das Cataratas, 8.100.

FOTO: MARCOS LABANCA

VALE DOS DINOSSAUROS

ESPETÁCULO NO MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS

MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS

No ponto onde os rios Iguaçu e Paraná se encontram, fica a tríplice fronteira entre Brasil,
Argentina e Uruguai. Você testemunha um pouco de cada país no complexo de lazer situado
bem ali, com restaurante, parquinho, mirante e instalações artísticas. Ao redor do obelisco
verde-amarelo, que fica dentro de uma fonte com chafarizes, acontecem shows de danças
típicas dos três países, no pôr do sol. E você aprende sobre as missões jesuíticas na região e
a vida dos índios guaranis que ali habitavam. Também fica ali o restaurante Cabeza de Vaca,
onde você pode comer ao ar livre, apreciando a vista. Av. Gen. Meira, s/no, Jardim Eldorado.
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ATRAÇÕES

HISTÓRIAS E LENDAS

O espanhol Álvar Núñez Cabeza
de Vaca foi o primeiro europeu a
descrever a beleza das Cataratas do
Iguaçu, que ele “descobriu” durante
suas explorações em 1541. Os
índios, por sua vez, já conheciam
as impressionantes quedas-d’água.
Segundo as lendas nativas, a índia
Naipi era tão bonita que foi destinada
a passar toda a sua vida cultuando
o deus M’Boy. O jovem guerreiro
Tarobá, no entanto, apaixonou-se
por ela; e os dois decidiram escapar
juntos pelo rio, em uma canoa. Ao
descobrir a fuga, M’Boy penetrou
na terra, criando uma enorme
fenda, de onde as águas do Iguaçu
passaram a despencar. Dizem que
Naipi teria se transformado em uma
das rochas centrais das cataratas,
enquanto Tarobá virou uma palmeira
inclinada sobre o abismo.

MOVIE CARS

A novíssima atração de Foz
do Iguaçu é uma viagem
para quem ama carros e
cinema. Você tira fotos junto a mais de
40 veículos em cenários inspirados na
cultura pop, como os filmes De Volta
Para o Futuro. Aproveite para saborear
os sanduíches da hamburgueria estilo
anos 1950, que faz parte da atração.
Av. das Cataratas, 11.547.

IPORÃ LENDA SHOW

FOTO: CHRISTIAN RIZZI

Teatro, música e dança
se unem em um lindo
espetáculo, que conta a lenda
indígena sobre a origem das
cataratas do Rio Iguaçu.
O espetáculo homenageia
também a diversidade cultural
do Caribe e de outros países
da América Latina, com mais
de 50 artistas, apresentando-se em cenários incríveis e
com figurinos deslumbrantes.
Av. das Cataratas, 1.749.

MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS

KATTAMARAM II

FOTO: ZIG KOCH/MTUR

Você vê os principais pontos da região sob a linda luz do amanhecer ou do pôr do sol,
a bordo do barco Kattamaram II, que navega pelos rios Iguaçu e Paraná. Ao longo de
duas horas, é encantador passar pelas pontes da Fraternidade e da Amizade; pelo
Marco das Três Fronteiras; pelo Encontro das Águas; e pela Ponte da Amizade, entre
Brasil e Paraguai. Ponto de partida: Av. Gen. Meira.

PASSEIO NO KATTAMARAM II

16

SABORES

Os países vizinhos, bem como
a colônia árabe local, emprestam
deliciosas influências à culinária
de Foz do Iguaçu, que também tem
suculentos peixes de água doce.

2

1

Cordeiro patagônico
O carneiro é assado
de acordo com a
forma tradicional da
Patagônia, região no
Sul da Argentina. Ele é
aberto em um espeto e
posicionado próximo a uma
fogueira no chão, onde vai
cozinhando lentamente
por algumas horas.

Carnes Provar os saborosos
cortes do país vizinho é imperdível.
Preparadas na churrasqueira tipo
parrilla, delícias como o suculento
bife de chorizo ganham ainda mais
sabor com o perfumado molho
chimichurri, à base de ervas.

3

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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Empanada Outra
influência argentina,
a empanada é um
delicioso salgado
recheado, parente
da esfiha. Ela leva
recheios diversos,
sendo o de carne
moída um dos mais
tradicionais. O
preparo mais comum
é feito no forno.

SABORES

4

5

Comida árabe Foz do Iguaçu abriga
a segunda maior colônia árabe do
Brasil, atrás apenas de São Paulo.
Por isso, você encontra muitas
iguarias típicas do Oriente Médio,
como esfihas, charutinhos, quibes
e os levíssimos doces folheados.

6

Pirá de Foz O prato
oficial da cidade é um
saboroso cozido de
peixe surubim, típico
dos rios da região,
servido com molho
de gengibre, purê de
mandioca e arroz de
espinafre.

Dourado Entre
os vários peixes
nativos dos rios
Iguaçu e Paraná,
o dourado assado
marca presença em
muitos restaurantes.
O peixe é tão
popular que atrai
diversos pescadores
esportivos à cidade.

7

Chipa O irmão paraguaio do
nosso pão de queijo é um delicioso
quitute feito com farinhas de
mandioca e de milho. Leva bastante
queijo regional e tem formato de
ferradura, sendo tradicionalmente
assado em um forno de barro.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

CHIPA PARAGUAIA
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NA HORA
DA FOME...

VÓ BERTILA

O aconchego do restaurante é
digno da casa da vovó, bem
como a comida saborosa e o
atendimento simpático. Pizzas
e massas são as especialidades
do menu. R. Bartolomeu de Gusmão,
1.116, Centro. $$

O roteiro gastronômico é
completo em Foz e na vizinha
Puerto Iguazú.
É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

SUSHI HOKKAY

A culinária japonesa marca presença no
Centro de Foz do Iguaçu, com cardápio
à la carte ou rodízio recheados de
temakis, sushis, yakissobas e tempurás.
R. Mal. Deodoro, 544, Centro. $$

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 61 a R$ 70

$$ – de R$ 71 a R$ 90
$$$ – de R$ 91 a R$ 110

CLUBE MAKKI

EM FOZ DO IGUAÇU

O ambiente descontraído embala as
barcas repletas de cores e frescor, com
sushis, sashimis, niguiris e outras delícias
japonesas. R. Alm. Barroso, 911, Centro. $$

CASTELO LIBANÊS

No mais tradicional restaurante
árabe da cidade, você prova delícias
como tabule, quibe, esfiha, kafta e
arroz com lentilha. Para fechar,
os típicos doces folheados são
irresistíveis. R. Vinícius de Moraes,
520, Jardim Central. $$

PORTO CANOAS

Com bufê de comida brasileira, o
restaurante é uma boa opção para quem
visita o Parque Nacional do Iguaçu, já que
fica bem pertinho das cataratas. O visual
é incrível! Rod. BR-469, km 30, Parque
Nacional do Iguaçu. $$

A churrascaria honra as tradições, as
técnicas e os temperos gaúchos em
seu rodízio de carnes no espeto, com
bufê de pratos quentes e frios. Av.
República Argentina, 632, Centro. $

FOTO: NILTON ROLIN

CHURRASCARIA DO GAÚCHO

BÚFALO BRANCO

Você se farta com os melhores cortes
de carne, servidos em rodízio a preço
fixo, que inclui também o bufê de
acompanhamentos quentes e frios.
R. Eng. Rebouças, 530, Centro. $$$.

LA MAFIA TRATTORIA

A Itália empresta seus sabores ao
menu, repleto de receitas tradicionais,
como massas frescas preparadas
artesanalmente. A carta de vinhos
tem os melhores rótulos. R. Watslaf
Nieradka, 195, Centro. $$

RESTAURANTE PORTO CANOAS
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NA HORA DA FOME...

 M PUERTO IGUAZÚ,
E
ARGENTINA

CABEZA DE VACA

EL QUINCHO DEL TIO
QUERIDO

O restaurante localizado em uma
construção temática, dentro do Complexo
Turístico Marco das Três Fronteiras, tem
pratos típicos do Brasil, do Paraguai e da
Argentina. É linda a vista durante o pôr
do sol. R. Marco das Três Fronteiras, s/nº,
Jardim Três Fronteiras. $$

O tradicional restaurante oferece
cortes nobres de carne, preparados
na parrilla, e outras receitas típicas da
Argentina, como empanadas. Av. Pres.
Juan Domingo Perón, 159, Centro. $$

LA SELVA

No pátio central do Parque
Nacional Iguazú, o bufê serve
pratos frios e quentes, saladas,
massas, peixes, as melhores
carnes argentinas e sobremesas.
O ambiente é rústico e agradável.
Parque Nacional Iguazú. $$$

GOLF GRILL

Dentro do Wish Resort, o restaurante
tem, em seu variado bufê, desde pratos
mediterrâneos, com muitos legumes e
frutos do mar, até pizzas e carnes nobres.
Av. das Cataratas, 6.845, Vila Yolanda. $$

AQVA RESTAURANT

GIARDINO

Os destaques deste restaurante
típico argentino são as carnes,
como o bife de chorizo e o
cordeiro patagônico, e os peixes
dos rios Paraná e Iguaçu, incluindo
o surubim, o dourado e o pacu.
Av. Córdoba com Carlos Thays,
Centro. $$$

Em um acolhedor ambiente de taverna,
o restaurante de culinária italiana do
Wish Resort capricha nas massas e nas
deliciosas opções de focaccia. Av. das
Cataratas, 6.845, Vila Yolanda. $$

4 SORELLE

TE AMARÉ MAITENA

Massas, quitutes mineiros, frutos do mar
e churrasco recheiam o cardápio da casa,
aberta em 1988, quando quatro irmãs
resolveram compartilhar com o público
as delícias preparadas pela matriarca da
família. R. Almirante Barroso, 1.336, Centro. $

FOTO: DIVULGAÇÃO

O bife de chorizo é um dos carros-chefes da casa, que serve pratos
deliciosos e drinques ao som de boa
música ao vivo. Av. Brasil com Perito
Moreno, Centro. $$

RESTAURANTE LA SELVA
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AGITO

Seja para tomar uma torre de
chope ou para tentar a sorte nos
cassinos, a região tem a diversão
ideal para você.

EM FOZ DO IGUAÇU
CAPITÃO BAR

Entre os mais tradicionais bares de Foz
do Iguaçu, a casa tem vários telões
que transmitem jogos esportivos
e lutas ao vivo. Além das torres de
chope, aposta nos drinques e na
música ao vivo para animar a galera.
Av. Jorge Schimmelpfeng, 288, Centro.

TORRES DE CHOPE FAZEM SUCESSO NOS BARES DE FOZ

 M PUERTO IGUAZÚ,
E
ARGENTINA

RAFAIN CHOPP

CASINO IGUAZÚ

Ponto de encontro de moradores e
também dos visitantes, a choperia
tem pratos e petiscos apetitosos.
Todos os dias, das 16h às 20h, o happy
hour oferta drinques pela metade do
preço, além de mais descontos em
cervejas e torres de chope. Av. Jorge
Schimmelpfeng, 450, Centro.

Dentro do resort Iguazú Grand,
você testa a sorte em um dos mais
sofisticados cassinos da América
Latina, com 40 mesas de jogos,
incluindo roleta, blackjack, baccarat e
pôquer, ou então nas 200 máquinas
caça-níqueis. Ruta 12, km 1.640, Centro.

HELL’S DOGS
MOTORCYCLE BAR

CASINO
PANORAMIC GRAND

O bar temático de decoração rock’n’roll,
voltado para os apaixonados por
motos, tem chope e cerveja artesanais
para acompanhar os deliciosos
petiscos e hambúrgueres. Av. Paraná,
3.555, Jardim Polo Centro.

É divertido passar um tempo
brincando em algumas das
150 máquinas caça-níqueis no luxuoso
hotel Panoramic Grand, enquanto se
aproveita o serviço de bar. R. Córdoba
com Feliz de Azara, Centro.

CASSINOS ANIMAM AS NOITES EM PUERTO IGUAZÚ
FOTOS: SHUTTERSTOCK / IMAGEM ILUSTRATIVA
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COMPRAS

SHOPPING DEL ESTE

Em um único lugar, você encontra 45
lojas com marcas do mundo inteiro.
Tem eletrônicos, vestuário, cosméticos,
acessórios para casa e muito mais.
Também se diverte no cassino e, na
praça de alimentação, aproveita a vista
do Rio Paraná enquanto come. Monseñor
Rodriguez com Ponte da Amizade.

Produtos livres de imposto e
muito mais fazem a alegria de
quem visita a Tríplice Fronteira.

EM FOZ DO IGUAÇU
FEIRINHA LIVRE

MONALISA

Todo domingo, das 8h às 12h, o comecinho
da Av. Juscelino Kubitscheck sedia a feira
de produtores rurais e artesãos locais.
São 40 pontos de venda, onde você
encontra queijos, carnes e verduras, além
de um espaço de alimentação.

A loja de departamentos mais conhecida
da região é farta em opções de
cosméticos, brinquedos, eletrônicos,
bebidas e utensílios para casa. Tudo
de renomadas marcas internacionais.
Monseñor Rodriguez, 654.

TRÊS FRONTEIRAS
ARTESANATO &
CHOCOLATE CASEIRO

SAX

Estilo e sofisticação são as principais
características desta loja de
departamentos, que merece ser visitada
sem pressa. Você compra produtos
de mais de 200 marcas internacionais,
incluindo grifes de luxo, que vão desde
perfumes até vestidos de noiva.
Av. San Blás, s/n°.

 M PUERTO IGUAZÚ,
E
ARGENTINA

FOTO: DIVULGAÇÃO

Você fica doido em uma das maiores lojas
de artesanato da América Latina, com mais
de 4 mil produtos de diversas partes do
Brasil. Também há objetos trabalhados
com pedras semipreciosas, além de muitas
opções de chocolate artesanal. Av. das
Cataratas, km 11, Carimã.

SHOPPING PARIS

O maior shopping do Paraguai, próximo
à fronteira, reúne lojas de todos os tipos,
incluindo vestuário, calçados, cosméticos,
decoração e artigos esportivos. A praça
de alimentação é completa e tem até
hamburgueria fast-food. Também há
várias áreas de entretenimento. Av. Doctor
Luis Maria Argaña, s/n°.

CELLSHOP IMPORTADOS

É supercompleta esta loja de
departamentos, que ocupa um amplo
espaço climatizado. Você encontra
todas as novidades dos setores de
tecnologia, como celulares e drones,
além de perfumaria, cosméticos,
alimentos, moda, casa e brinquedos.
Av. Carlos Antonio Lopez, s/n°.

SHOPPING DEL EST, NO PARAGUAI
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COMPRAS

SEÇÃO DE CHOCOLATES NO DUTY FREE SHOP PUERTO IGUAZÚ

DUTY FREE SHOP PUERTO IGUAZÚ

Tudo é livre de imposto nesta enorme loja próxima à alfândega entre a Argentina e o
Brasil. É como se fosse um duty free shop de aeroporto, com os setores organizados
por tipo de produto e marca, incluindo perfumes, brinquedos, roupas, bebidas e
muito mais. Ruta Nacional 12, km 1.645.

ATENÇÃO AOS LIMITES!

Você pode gastar até US$ 500 em suas compras no Paraguai e na Argentina
e mais US$ 300 nas lojas livres de impostos em Foz do Iguaçu, totalizando
US$ 800 de gastos durante sua viagem. Se os valores forem superiores a esse
limite, é preciso pagar imposto na Aduana Brasileira.

FOTO: FILIPE LAFUENTE
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MABU THERMAS GRAND RESORT

HOTÉIS

Escolha a região com a
sua cara para se hospedar.
CENTRO Você fica pertinho de

restaurantes e shoppings, além de ter fácil
acesso às principais atrações turísticas.

AV. DAS CATARATAS A extensa

via que leva até as Cataratas é pontilhada
de hotéis com incrível infraestrutura e
rodeados de natureza, que distam até
11 km do Centro.

PARQUE PRESIDENTE O bairro,

localizado a 3 km do Centro, tem fácil
acesso aos principais atrativos. Fica
perto da rodoviária.

BOURBON CATARATAS RESORT

WISH FOZ DO IGUAÇU
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado
Frigobar
Cofre
Secador de cabelo
TV a cabo
Wi-Fi gratuito
Pet friendly
Estacionamento gratuito
Estacionamento pago

SIMPLES

POP HOTEL O próprio nome do hotel,
localizado bem no Centro de Foz, tem
tudo a ver com a decoração moderna e
colorida dos apartamentos e das áreas
comuns, incluindo o salão de jogos.
Para facilitar as refeições, os hóspedes
podem usar o micro-ondas na recepção.
R. Jorge Sanwais, 448, Centro.

CATARATAS PARK HOTEL
A piscina aquecida e os ofurôs são
uma tentação na área de lazer do
hotel, que tem churrasqueira, pista
de caminhada e campo de futebol.
E ainda fica em meio a um bosque
de árvores nativas, a apenas 1 km
do complexo Dreams Park Show.
Av. das Cataratas, 6.075, Vila Yolanda.

HOTEL MIRANTE Entre os pioneiros na
cidade, o hotel, localizado no Centro,
cativa com o estilo colonial de sua
arquitetura. Na hora das refeições, a
minicozinha com micro-ondas, aberta
aos hóspedes, é uma mão na roda.
Av. República Argentina, 672, Centro.

MANACÁ HOTEL É divertido jogar
sinuca ou pebolim entre um mergulho
e outro na área da piscina, servida
também por um bar. E você ainda fica
bem localizado, no Centro, perto da
Av. Juscelino Kubitscheck. R. Martins
Pena, 269, Centro.

CATARATAS PARK HOTEL
FOTO: DIVULGAÇÃO

25

HOTEL DAN INN FOZ DO IGUAÇU
Você fica em meio às lojas e aos
restaurantes do Centro e aproveita
todo o conforto de apartamentos muito
espaçosos, que comportam até quatro
adultos e uma criança. Cliente com
cartão CVC Itaú pode entrar no quarto
às 10h no dia de chegada e sair às 15h no
dia da partida. Av. Juscelino Kubitscheck,
3.485, Centro.

Reserve sempre seu hotel com
a CVC para garantir tarifas
imperdíveis e, dependendo do
hotel, benefícios como entrada
antecipada e saída em horário
estendido dos apartamentos,
upgrade de categoria, mimos
especiais e muito mais. Consulte
condições e disponibilidade dos
hotéis participantes.

FOZ PLAZA HOTEL São confortáveis e
amplos os quartos deste hotel, pertinho
dos melhores restaurantes do Centro. Na
área de lazer, você relaxa na piscina com
cascata. R. Mal. Deodoro, 1.819, Centro.

HOTEL RAFAIN CENTRO Você tem
tudo à mão: o salão de jogos garante a
diversão, enquanto os drinques do bar do
lobby animam a noite. Se faltar alguma
lembrancinha, você pode garanti-la na
loja de suvenires dentro do hotel. E
ainda está perto de vários restaurantes.
R. Mal. Deodoro, 984, Centro.

PIETRO ANGELO HOTEL O hotel,
recentemente renovado, fica bem
localizado, no Centro e pertinho do
Rio Paraná. Se escolher a Suíte Super
Luxo, você relaxa em sua própria
banheira de hidromassagem. R. Alm.
Barroso, 1.864, Centro.

HOTEL GOLDEN PARK INTERNATIONAL
Você fica no Centro, mas não abre
mão de uma boa área de lazer, com
espreguiçadeiras e mesas para curtir
ao ar livre, em torno da piscina. No bar
do lobby, aprecia coquetéis e petiscos
depois de um dia repleto de atividades.
Cliente com cartão CVC Itaú ganha um
drinque de boas-vindas, pode entrar
no apartamento mais cedo no dia de
chegada e sair mais tarde no dia da
partida. R. Alm. Barroso, 2.006, Centro.

HOTEL FOZ DO IGUAÇU Salão de
jogos e churrasqueira são algumas
das opções que complementam
sua estadia neste confortável hotel,
localizado junto às lojas do Centro.
Av. Brasil, 97, Centro.

CONTINENTAL INN A área de lazer
com salão de jogos, playground e
quadras de tênis mantém a família
toda entretida. E você dispõe da sua
própria hidromassagem se ficar em
uma das suítes. Tudo isso em meio
ao comércio do Centro. Av. Paraná,
1.089, Centro.

CONFORTÁVEL

TAROBÁ HOTEL A piscina com vista
panorâmica para o Centro da cidade
é a pedida para relaxar depois de um
dia de passeios. As crianças se
divertem no playground e no salão de
jogos. R. Tarobá, 1.048, Centro.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

TAROBÁ HOTEL

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 11h
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HOTEL NACIONAL INN Ninguém fica
parado enquanto estiver no hotel, seja
deslizando pelo toboágua, curtindo a
piscina coberta, praticando na quadra
de tênis ou jogando bilhar. As crianças
se divertem no parquinho e no espaço
infantil. E é só atravessar a rua para
chegar ao Dreams Park Show. Cliente
com cartão CVC Itaú pode entrar no
quarto mais cedo no dia de chegada e
sair mais tarde no dia da partida. Av. das
Cataratas, 8.355, Jardim Gleba II.

Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a sua
hospedagem. Precisou de
qualquer coisa durante a viagem,
é só chamar a CVC.

RAFAIN PALACE HOTEL
& CONVENTION CENTER
É completa e muito divertida a
estrutura de lazer deste hotel,
envolto por uma enorme área
verde, a 6 km da Ponte da Amizade.
Uma das três piscinas ajuda a refrescar
com os drinques do bar integrado.
Já as crianças se esbaldam na área
temática que reproduz uma floresta,
com playground coberto e videogames.
Av. Olímpio Rafagnin, 2.357,
Parque Presidente.

NADAI CONFORT HOTEL & SPA

JL HOTEL BY BOURBON
Os apartamentos de padrão executivo são
confortáveis e modernos, ideais para você
descansar depois de visitar as Cataratas,
que ficam a 14 km, ou as demais atrações
de Foz. Av. Costa e Silva, 154, Centro.

NADAI CONFORT HOTEL & SPA
Escolha seu lugar preferido: à beira
da piscina, curtindo um drinque do
bar, ou descansando sob a sombra
do gazebo? Aproveitando um
tratamento no spa ou relaxando na
hidromassagem da Suíte Master?
Já as crianças querem é se divertir
no espaço infantil. E até seu animal
de estimação é bem-vindo aqui. Av.
República Argentina, 1.332, Centro.

GRAND CARIMÃ RESORT
& CONVENTION CENTER
O tradicional hotel, famoso por
hospedar muitas personalida
des nos anos 1960, hoje está
inteiro renovado, com tudo o que há
de mais moderno. A apenas 8 km do
Parque Nacional do Iguaçu e rodeado de
natureza, você curte toda a estrutura de
lazer, com hidromassagens e quadras
esportivas; enquanto as crianças se
divertem na piscina, no parquinho e no
clube infantis. Para um pouco mais de
emoção, aposte no paredão de escalada
e na tirolesa.
Av. das Cataratas, 4.790, Vila Carimã.
BELMOND HOTEL DAS CATARATAS
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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MUITO CONFORTÁVEL

outras atrações para todas as idades.
Com a equipe de recreação, atividades
como arco e flecha, tirolesa e escalada
recarregam a adrenalina da galera.
A horta, o pomar, a trilha ecológica
e o refúgio de animais garantem um
agradável contato com a natureza. Já
os adultos aproveitam o bar molhado da
piscina, o spa com produtos naturais,
as noites de jazz e o restaurante de
culinária japonesa. Av. das Cataratas,
2.345, Vila Yolanda.

RECANTO CATARATAS
THERMAS RESORT &
CONVENTION É uma delícia
curtir o parque aquático deste
hotel, com piscinas termais, pista de
boliche e casa noturna. E você também
se diverte no salão de jogos, nas
quadras esportivas e com as atividades
para todas as idades, organizadas pela
animada equipe de recreação. Av. Costa
e Silva, 3.500, Parque Presidente.

MABU THERMAS GRAND
RESORT O diferencial de se
hospedar aqui é que você
pode curtir um delicioso
conjunto aquático, com cinco piscinas
termais, a 36 oC o ano todo. Depois de
se estirar na prainha artificial e curtir a
água, você faz um agrado ao paladar
nos três restaurantes do resort, que fica
a 12 km do parque nacional. Na hora das
compras, basta atravessar a rua para
chegar a uma loja livre de impostos.
Av. das Cataratas, 3.175, Vila Yolanda.

BOURBON CATARATAS
RESORT Não tem criança (e
até adulto) que passe batido
pelas áreas temáticas da
Turma da Mônica, que são o grande
diferencial do resort, situado na Av.
das Cataratas. A diversão é garantida
na Oficina do Cascão, no Navio da
Turma, na Loucomotiva e em muitas

MABU THERMAS GRAND RESORT

BOURBON CATARATAS RESORT
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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à família, com os amigos ou a dois,
você aproveita as piscinas, as quadras
esportivas, o salão de jogos, o circuito de
arvorismo, a trilha ecológica e os ótimos
restaurantes. Pode até fazer um delicioso
piquenique. Av. das Cataratas, 6.845,
Tamanduá.

VIVAZ CATARATAS HOTEL
RESORT Quem gosta de
atividades na natureza fica
feliz de saber que, no resort,
existem diversas opções com o projeto
EcoVivaz. Você faz trilhas na Mata
Atlântica, explora seus sentidos no
Jardim das Sensações e colhe frutas
direto do pé no Pomar dos Sabores.
Além disso, tem acesso ao parque
aquático Aquamania, logo ao lado, e
também pode curtir a tranquilidade das
piscinas do próprio hotel. Enquanto isso,
a equipe de recreação infantil dá conta
de gastar as energias da criançada. Av.
das Cataratas, 6.798 , Tamanduá.

LUXO

BELMOND HOTEL DAS CATARATAS
Você acorda e vai dormir ouvindo o
som impactante das Cataratas do
Iguaçu, que estão logo ali, a poucos
passos do único hotel localizado dentro
do parque nacional. Dependendo da
categoria do seu quarto, pode até
mesmo vê-las pela janela. Respeitando
o charme original dos anos 1950, época
em que o hotel foi inaugurado, a rede
internacional Belmond lhe trouxe uma
bela repaginada. Spa com produtos
amazônicos, piscina aquecida, churrasco
gourmet e alta gastronomia são alguns
dos luxos concedidos aos hóspedes,
que também podem aproveitar o parque
nacional fora do horário regular de
funcionamento. Rod. BR-469, km 32, s/no,
Parque Nacional do Iguaçu.

WISH FOZ DO IGUAÇU Luxo
e sofisticação definem um
dos melhores resorts para
famílias na América do Sul, a
apenas 8 km das cataratas.
Sua imensa área verde tem até campo de
golfe com 18 buracos. Em construções
que reproduzem as típicas casas dos
Estados Unidos, ficam as acomodações
e os ambientes de uso comum. Junto

WISH FOZ DO IGUAÇU

Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado
Frigobar
Cofre
Secador de cabelo
TV a cabo
Wi-Fi gratuito
Pet friendly
Estacionamento gratuito
Estacionamento pago

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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FOZ DO IGUAÇU
COMBINA COM...
ASSUNÇÃO, NO PARAGUAI

A capital paraguaia tem uma bela arquitetura colonial e atrações como o Museu
do Futebol Sul-Americano, com objetos que recordam os torneios do continente;
a Casa del Habano, para comprar e fumar charutos; o Palácio do Governo, com
jardins inspirados no francês Versalhes; e a Baía de Assunção, com calçadão à
beira do Rio Paraguai. Para chegar lá, você roda 323 km.

PALÁCIO PRESIDENCIAL EM ASSUNÇÃO, PARAGUAI

MISSÕES JESUÍTICAS, NO PARAGUAI

Trinidad e Jesus, preservam impressionantes vestígios de escolas, igrejas
e prédios construídos no século 18 pelos jesuítas que vinham evangelizar
a população local. O belo conjunto histórico tem status de Patrimônio da
Humanidade pela Unesco e fica a cerca de 250 km de Foz do Iguaçu. Dali basta
esticar mais 40 km para conhecer Encarnación, onde é possível fazer compras e
admirar o visual da praia à beira do Rio Paraná.

MISSÃO JESUÍTA DE SANTÍSSIMA TRINDADE
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...
• Assistência CVC 24h antes, durante e depois da viagem
• Flexibilidade total para montar a viagem do jeito que preferir
• Pagamento com parcelamento em mais vezes
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

A maior agência de turismo da América Latina

FOTO: TEMPLO BUDISTA CHEN TIEN / SHUTTERSTOCK

CVC 24h: 3003-2977
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Cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum: consulte condições para ¹anuidade grátis.

FOTO: SHUTTERSTOCK

O cartão CVC Itaú Visa Platinum é o único
que parcela a viagem em mais vezes, sem juros,
com benefícios exclusivos no destino.
E você pode ter direito a anuidade grátis¹.

