
 
 
FOZ DO IGUAÇU      
05 DIAS 04 NOITES     
VIAGEM DIURNA 
  
Períodos: 03 a 07/02/2021.............21 a 25/04................28/07 a 01/08/2021. 
  
1º Dia- Caxias do Sul/ Foz do Iguaçu- Apresentação dos senhores passageiros as 04:30 manhã em 
local a ser determinado para embarque com destino a Foz do Iguaçu. Ônibus turismo, serviço de 
bordo, guia acompanhante. Foz do Iguaçu: Chegada à noite diretamente ao hotel para hospedagem 
em apartamentos duplos ou triplos. ( Hotel no centro de Foz )  noite livre. 
  
2º Dia- Foz do Iguaçu- Café da manhã. Após saída para visita as Cataratas do Iguaçu (lado 
brasileiro) Parque das Aves e Marco das Três Fronteiras. (ingresso não incluído.) 
Tempo livre para almoço. 
  
3º Dia- Foz do Iguaçu/Ciudad Del Este (Paraguai)- Este dia será dedicado a compras no Paraguai. 
Transporte para Compras no Paraguai saída   8h as 16h Retorno.    Transfer privativo. 
Caso algum passageiro não queira ir ao Paraguai poderá fazer um outro passeio (opcional) 
  
4º Dia- Foz do Iguaçu/Itaipu-Após café da manhã saída para visita a Itaipu Binacional. (ingresso não 
incluído) Restante do dia livre. (Opção de escolha de alguns passeios opcionais oferecidos) 
. 
5º Dia- Foz do Iguaçu/Caxias do Sul- Após café da manhã embarque retorno a cidade de origem. 
  
Incluindo: Viagem em ônibus de turismo equipado para viagens longas, 04 pernoites com café da 
manhã, serviço de bordo, guia acompanhante, guia local nos passeios citados. Transfer para 
Cataratas, Parque das Aves, Marco das 3 Fronteiras, Itaipu e Ciudad Del Este. ( Ingressos não 
incluídos) 
  
Não incluído: Passeios opcionais, (ingressos) refeições, bebidas, shows e tudo que não esteja 
mencionado como incluído. 
Valores  por pessoa: 
Duplo: R$ 1.492,00    Triplo: R$ 1427,00     Crianças: 0 a 06 Free colo com poltrona:  R$ 580,00 
07 a 10 anos: R$ 1.056,00 
  
  
Valores de ingressos (cotação de hoje): 14/10/2020 
Parque das Aves: ..Adulto R$ 60,00 ...Crianças até 08 anos free ...Crianças de 09 a 16 anos R$ 30,00 
Maiores de 60 anos, estudantes, professores R$ 30,00  
 
Parque Nacional do Iguaçu (Cataratas) para brasileiros  
Adulto R$ 47,00.....Crianças até 01 e 11 meses free ...Crianças de 02 a 11 anos R$ 17,00 
Maiores de 60 anos  R$ 17,00 
  
Visita Panorâmica de Itaipu  
Adulto R$ 42,00....Crianças até 05 anos free ...Crianças de 06 a 11 anos R$ 21,00  
Maiores de 60 anos, estudantes e professores  BRA R$ 21,00 
  
Marco das 3 Fronteiras (lado brasileiro) 
Adulto R$ 26,50...Crianças até 05 anos free ...Crianças de 06 a 11 anos R$ 13,25 
Maiores de 60 anos, professores e estudantes brasileiros R$ 13,25 
  



  
Opcionais: 
Tour Cataratas Argentinas. 
City tour em ônibus panorâmico por Templo Budista e Mesquita - R$ 85,00 por pessoa  
  
Templo Budista: 
O Templo Budista é um lugar que mantém viva a cultura oriental de Foz do Iguaçu. Com mais de 120 estátuas num espaço 
ao ar livre, o Templo é um lugar que transmite paz, aliado a uma beleza única: vista para a fronteira do Brasil com o 
Paraguai e um jardim onde os Budas recebem os turistas com boas energias. O Santuário, as esculturas e o harmonioso 
parque do templo ao céu aberto transmitem muita paz e equilíbrio, convidando-nos a meditar. É um verdadeiro passeio 
pelo Oriente sem sair de Foz do Iguaçu.   
Mesquita Muçulmana: 
Símbolo da religião muçulmana em Foz do Iguaçu, a mesquita é um suntuoso edifício de 15 metros de altura que se 
destaca pela arquitetura arábica de elevadas torres e sóbria decoração de inspiração religiosa. A mesquita é aberta a 
visitação pública, porém é necessário seguir e respeitar as normas da cultura islâmica, como deixar os sapatos na entrada 
do templo. Além disso, mulheres receberão um véu para cobrir os cabelos e ombros. Também é necessário usar roupas 
abaixo dos joelhos para poder entrar no santuário.   
  
Documentação obrigatória para acesso a Argentina e Paraguai  
*Carteira de Identidade Civil (RG) ou Passaporte, ambos com validade vigente. (05 anos para passaporte e 10 anos para 

Identidade); 

*Para menores de 18 anos, além de um dos documentos acima citados, também é necessário autorização dos pais, no 

caso de viajarem desacompanhados. Caso estiverem acompanhados de apenas um dos pais, é necessária a autorização do 

outro; 
*Menores de idade viajando apenas com o novo Passaporte (modelo azul), acompanhados ou não dos pais, também 

deverão apresentar a Identidade Civil (RG) ou Certidão de Nascimento ORIGINAL. Isso é necessário para comprovar a 

paternidade, pois o novo passaporte azul não registra a filiação do viajante; 

Nos casos de pai ou mãe já falecidos, é necessária a apresentação da certidão de óbito ORIGINAL. 
 
  
ATENÇÃO: Existindo alteração na política econômica do País, a agência Mágica Turismo reserva-se no Direito de Modificar   suas    
tarifas s/ aviso prévio (respeitando os negócios anteriormente confirmados e pagos).  Ficando isenta a   Magica Turismo de qualquer 
responsabilidade e reembolso dos valores totais do pacote. Calculado  em 14/10/2020. 

 

 

 
 


