Foz do Iguaçu (PR)
Com compras no Paraguai e Argentina
13 a 17 de Novembro de 2019
Programação:
1º DIA (13/11 – Quarta-feira): Às 01:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional
Governador Aluizio Alves para embarque às 04:05hs no vôo GOL G3 1585 / 1170 com destino à Foz
do Iguaçu (PR). Previsão de chegada às 11:45hs. Recepção e traslado aeroporto / Hotel categoria
turística para acomodação em aptos duplos e triplos (conforme reserva). Tarde livre para atividades
independentes. Pernoite
2º DIA (14/11 – Quinta-feira): Dia livre para visita e compras em Cidade de Leste (Paraguai).
Programação noturna: Sugerimos ao grupo Noite Argentina visitando Dutty Free, Bar do gelo,
Cassino Iguazu e jantar em Churrascaria Argentina (Opcional não incluso no pacote).
3º DIA (15/11 – Sexta-feira): Após café da manhã saída para visita panorâmica á Usina Hidroelétrica
de Itaipu – Binacional (Ingresso não incluso – opcional). Retorno ao hotel em horário a combinar.
Programação noturna: Jantar da Churrascaria Rafaim Show (Incluso no pacote).
4º DIA (16/11 - Sábado): As 08:00hs saída para visita às Cataratas do Iguaçu (Lado brasileiro) uma
das sete novas maravilhas do mundo (Opcional, entrada não inclusa no pacote). No passeio
observaremos a fauna e flora local. Durante o passeio podemos optar por fazermos o Macuco Safári
(Opcional). Retorno ao hotel no final da tarde. Noite livre.
5º DIA (17/11 - Domingo): Manhã livre para atividades independentes. Às 12:00hs acerto de extras
do hotel e saída para city tour pelos os principais pontos turísticos da cidade de Foz do Iguaçu, onde
visitaremos a Mesquita Árabe, Templo Budista e o Marco das Três Fronteiras. Após city tour,
seguiremos para o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu para embarque às 18:00hs no vôo GOL
G3 1173 / 1590 com destino à Natal (RN). Previsão de chegada às 02:10hs do dia 18/11. Fim dos
nossos serviços.

NOSSO PACOTE INCLUI:







Traslado aeroporto/hotel/aeroporto;
Ônibus ou micro para passeios;
04 diárias em Hotel Categoria Turística;
Show Rafaim.
Bilhete aéreo Natal / Foz / Natal
Guia acompanhante.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:


Extra de qualquer natureza que não
esteja mencionado neste roteiro.

PREÇO POR PESSOA: (Parte terrestre + Parte aérea voando GOL – Sujeito a reajuste e alterações sem
aviso prévio):




Apto duplo: R$ 2.600,00 em 10x R$ 260,00 em cheque ou cartão Mastercard e Visa.
Apto triplo: R$ 2.500,00 em 10x R$ 250,00 em cheque ou cartão Mastercard e Visa.
A excursão poderá ser paga nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com.br /
E-mail: avellartour@ig.com.br

