Saída: 18 de abril de 2019
Duração: 03 noites
FOZ DO IGUAÇU
01ºDIA (18/04) | RIO DE JANEIRO / FOZ DO
IGUAÇU
Apresentação no aeroporto para embarque com
destino a Foz do Iguaçu. Chegada, traslado para o
hotel. Hospedagem.
03º DIA (20/04) | FOZ DO IGUAÇU
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
opcionais. Sugerimos: visita a Hidrelétrica Itaipu,
Parque das Aves, Cataratas Argentinas, entre
outros. Hospedagem.
04º DIA (21/04) | FOZ DO IGUAÇU / RIO DE JANEIRO
Café da manhã no hotel e em horário apropriado
traslado para o aeroporto para embarque com
destino ao Rio de Janeiro.

02º DIA (19/04) | FOZ DO IGUAÇU
Após o café da manhã, em horário apropriado
sairemos em direção ao Parque Nacional das
Cataratas, onde faremos uma visita panorâmica
para contemplar a fauna, a flora e a beleza
exuberante das quedas d’água. A Tarde seguiremos
até o Duty Free com tempo livre para compras.
Hospedagem.

O PROGRAMA INCLUI:
 Passagens aéreas ida e volta;
 03 noites de hospedagem em Foz do Iguaçu com
café da manhã no hotel;
 Cataratas Brasileiras sem ingresso;
 Visita Duty Free (Zona Franca Argentina);
 Traslado de chegada e saída em Foz do Iguaçu

VALORES DO PACOTE A PARTIR DE:
Acomodação dupla

R$ 1.889

Acomodação individual (single)
R$ 2.479
Taxas
Taxas de embarque
R$ 70
Importante
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, e deverão ser convertidos
em Reais ao câmbio turismo do dia do fechamento
do pacote.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamento sujeitos
a reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam para
o período de feiras, eventos, feriados e datas
especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo deverão
ser pagas localmente pelos passageiros nos hotéis.

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 10 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 30% à vista e o saldo em até 09 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 15 dias antes do
embarque).
Entrada a partir de R$ 566,00 + taxas e saldo em 09
parcelas de R$ 147,00 (com base em acomodação
dupla).

NECESSÁRIO:
 Documento de identidade para brasileiros e
passaporte para estrangeiros. Caso queira fazer
um passeio ao Paraguai ou Argentina será
necessário RG com menos de 10 anos de emissão.
 Contrato Transmundi preenchido e assinado.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Foz do Iguaçu – Hotel Viale Tower

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

