FOZ DO IGUAÇU
Roteiro do pacote
18/02/2022– 1° dia SEXTA-FEIRA - CIDADE DE ORIGEM / FOZ DO IGUACU
Apresentação às 19 horas no local de embarque. Saída em viagem passando por Santo Ângelo, Ijuí, Panambi
chegando em Foz do Iguaçu na manhã do 2° dia.

19/02/2022 – 2° dia SÁBADO - FOZ DO IGUAÇU
Após café da manhã iremos Ciudad Del Este visitar a Usina de Itapu lado Paraguaio. Após iremos fazer
compras, saída de Cidad Del Este às 15:00, iremos direto ao local da hospedagem. À noite iremos ao jantar
italiano muito famoso em Foz do Iguaçu.

20/02/2022 3° dia - DOMINGO - FOZ DO IGUAÇU / CIDADE DE ORIGEM
Após o café da manhã visita ao Templo Budista que foi construído em 1996 por comunidades chinesas da
tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, possui a réplica de concreto do famoso Buda sentado Mi La
Pu-San, de 7 metros de altura. Além do Buda, há em média 120 estátuas representando cada reencarnação de
Buda na terra, e um templo principal com mais de dois mil metros quadrados e dois andares, onde se localiza a
Casa do Mestre. Após iremos até o Marco das 3 Fronteiras (passeio opcional) para conhecer um dos lugares
mais encantadores do mundo: o local une três países, uma visão espetacular das fronteiras. Após almoço
conheceremos o Parque das Aves e Cataratas do Iguaçu lado Brasileiro (passeios opcionais). Ao término dos
passeios iniciaremos viagem de retorno a cidade de origem, com duração de viagem de 12 horas.

A experiência inclui:
· Transporte em ônibus especial de turismo
· 01 pernoite em hotel Categoria Turística 3* com café da manhã

· Seguro para passageiros
· Ingresso jantar Italiano
· Água mineral durante a viagem
· Lanche no início da viagem
Apenas R$ 790, até 5x sem juros, * por pessoa em apto duplo

