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As Cataratas do Iguaçu é o maior conjunto
de quedas de água, em extensão, do mundo.
É visitada por milhões de turistas todo ano,
sendo uma das Sete Maravilhas da Natureza.
Você precisa viver essa experiência! 



Localizado às margens do rio Iguaçu, em
um deque debruçado bem próximo das
Cataratas, o Porto Canoas oferece pratos
da cozinha típica brasileira e um ambiente
acolhedor, com uma arquitetura integrada
ao local. 



Conheça de perto as emoções que as
Cataratas do Iguaçu oferecem. Embarque
nessa aventura, sinta a potência da correnteza
do rio e tenha o privilégio de se conectar a
uma das 7  Maravilhas da Natureza.



As Cataratas do Iguaçu estão localizadas bem na
fronteira entre o Brasil e a Argentina, e são uma
das atrações mais visitadas. Das 275 quedas, 2/3
ficam do lado argentino, inclusive as quedas da
Garganta do Diabo!



O Parque das Aves, conhecido como “Santuário
das Aves”, é o 2º atrativo mais visitado da cidade
de Foz do Iguaçu! Abriga mais de 1.300 aves de
mais de 130 espécies diferentes, sendo mais de
50% delas vindas de apreensões de contrabando
animal. Com mais de 16 hectares de Mata
Atlântica, o objetivo é conectar os visitantes com
natureza!





Uma visão esplêndida da Tríplice Fronteira 
e uma arquitetura surpreendente. O Marco 
é um dos principais pontos turísticos da tríplice
fronteira. Fazendo referência ao encontro dos
três países, Brasil, Argentina e Paraguai. 



Este passeio permite uma visão privilegiada
do vertedouro ao topo da barragem e o
contato com belas paisagens naturais
dentro do Complexo Turístico Itaipu.



Com cerca de 50 espécies de animais, mais de
960 gêneros de plantas e muita preservação
ambiental, o local vai te proporcionar uma
experiência única em meio a floresta nativa.



Utilizando-se dá própria energia produzida,
a usina se transforma a noite em um grande
espetáculo por conta dos 747 refletores e das
112 luminárias que iluminam e delineiam a
majestosa estrutura de concreto.



Conheça de perto a arte milenar de treinar
rapinantes e a importância deles na natureza.
Impossível não se encantar com a beleza e a
história de cada ave! Pode ser adicionado um
passeio a cavalo no final do voo. 



O Blue Park tem a terceira maior praia termal
com ondas do mundo e promete muita diversão
para todos. São 9 tipos de ondas que chegam a
ter 1,20m de altura, com areia natural e um
cenário paradisíaco onde a cor da água lembra o
mar caribenho.  Uma praia termal com ondas,
bar molhado, toboáguas radicais e uma super
estrutura esperam por você! 



O Parque Aquamania oferece 8 tobogãs que vão de
06 à 22 metros, além de 7 piscinas incluindo as de
Vôlei Aquático e Rio Preguiçoso. Na área infantil a
profundidade da piscina varia entre 40cm a 130cm.
Nela encontram-se Cascatas, o túnel Golfinho e muito
espaço para se divertir. O Parque é equipado com
armários para guardar pertences, banheiros com
duchas, lanchonete, sorveteria, loja de conveniência 
 uma equipe de monitores treinados.



Um banho de imersão na natureza
exuberante das matas da Terra das Cataratas!
A trilha é feita a pé e, durante todo o
percurso, haverá apoio de um veículo e de um
guia ambientalista bilíngue que possui
conhecimento sobre o local.



Nesse passeio, a aventura começa com uma
caminhada. A trilha tem 1,4km com passagens
por dentro da mata, seguida pela remada e
canoagem leve e relaxante. A paisagem
exuberante da região proporciona momentos
de contato com a natureza.



O wakeboard é um esporte que tem
conquistado muitas pessoas no Brasil e em
outros países também. Isso não é por acaso,
uma vez que estimula a flexibilidade, o
equilíbrio e a coordenação motora, além de
ajudar a manter a forma e proporcionar 
uma indescritível sensação de liberdade.



O Museu de Cera do Dreams Park Show
é maior do gênero no país e possui um
acervo de mais de 70 estátuas em
tamanho real espalhadas em 16 cenários
diferentes. 



Com 20 réplicas de animais pré-históricos.
Disposto em uma trilha em meio a um
bosque, as réplicas emitem sons e movem
algumas partes do corpo. 



Com temperatura de -15ºC, o Dreams Ice Bar
conta com bancos, balcões e mesas esculpidos
em gelo cristalino. Para você e sua família se
divertirem com tranquilidade na pista de
dança enquanto tomam um drink, todos
receberão roupas especiais para o frio.



O espaço Maravilhas do Mundo reúne réplicas
dos principais monumentos construídos pelo
homem, conta com miniaturas de maravilhas
como o Cristo Redentor (Brasil), a Estátua da
Liberdade (EUA), o Palácio Taj Mahal (Índia), a
Esfinge de Gizé (Egito) e a Torre Eiffel (França),
entre outras.



Um ambiente perfeito para quem ama
motocicletas, bons drinks e gastronomia
de alta qualidade! Nosso Motor Show é
um museu onde você pode encontrar
desde motocicletas clássicas até modelos
exclusivos customizados! 



A melhor experiência de arvorismo com
dinossauros! Trilhe um caminho cheio de
desafios e dinossauros, enquanto se equilibra
entre as árvores, desvia de presas gigantescas
e escape por uma tirolesa alucinante de quase
100 metros de comprimento! Um espaço onde
a adrenalina toma conta, com percursos entre
as feras jurássicas que dominaram o mundo há
mais de 65 milhões de anos!



O Movie Cars Entertainment possui os
veículos que marcaram a história do
cinema, em cenários incríveis. São mais de
40 veículos em 24 cenários que te levam a
uma verdadeira imersão cinematográfica.



Sobrevoe as Cataratas, passeio que permite que
o visitante tenha uma noção da dimensão das
quedas, fazendo surgir as mais diferentes
sensações! Um passeio deslumbrante, onde você 
vai conseguir as melhores fotografias desse show 
da natureza.



A FlyFoz oferece salto duplo de paraquedas,
que te permite sentir a emoção da queda
livre, tendo como cenário a Usina Hidrelétrica
de Itaipu, Lago de Itaipu, Rio Paraná, Ponte da
Amizade, Cataratas do Iguaçu e a tríplice
fronteira.



Explore essa fantástica cidade,
em um passeio cultural por Foz do
Iguaçu, visitando a Mesquita Árabe
e o Templo Budista.



Atravessando a famosa Ponte da
Amizade, o visitante terá um tempo livre
para compras em vários shoppings ou
simplesmente descobrir a diferente
atmosfera desta cidade incrível.



O show mistura a cultura de 8 países da
América do Sul e acompanha um jantar
com variados cortes de carne, pratos
quentes, saladas e sobremesas.



No Via Morello você saboreia o melhor da
gastronomia italiana, com massas artesanais,
acompanhada de uma excelente carta de
vinhos do Via Morello para harmonizar. Se
sinta na Itália no Via Morello.



Delicioso e famoso por sua diversão e
interatividade! Aprenda sobre a cultura
argentina, prove as comidas típicas
fantásticas, beba vinhos excepcionais,
enquanto socializa com viageiros de
todos os lugares do mundo, tudo isso
com uma atmosfera super divertida.



Um hotel inspirado nas Ruinas Jesuíticas
onde você encontra uma gastronomia
autêntica. Lá você poderá se deleitar
com as melhores carnes argentinas e
pratos deliciosos,



Conheça El Quincho del Tio Querido,
com um clima ideal com o show
musical. Prove deliciosos cortes de
carnes argentinas com vinhos
selecionados. 



O cardápio Aqva destaca as carnes e
produtos da região, como peixes dos rios
Paraná e Iguaçu: Surubí, Dorado e Pacú entre
outros. Um cardápio completo com massas
exclusivas, como ravióli surubí, e algumas
criações feitas especialmente com frango,
porco e cordeiro.



Localizado na fronteira entre Brasil e
Argentina, o Duty Free Shop Puerto Iguazú
é um excelente local para fazer compras.
O duty é enorme, confortável, moderno, tem
estacionamento, cafeteria e uma excelente
estrutura para os visitantes. Mesmo que não
deseje fazer compras, vale a pena conhecê-lo! 



Estamos localizados na recepçãoEstamos localizados na recepção do do  
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