Final do Ano em Foz do Iguaçu
Roteiro / Visitação
Foz do Iguaçu é reconhecida internacionalmente pela natureza exuberante das Cataratas do Iguaçu, pela
construção monumental da Usina Hidrelétrica de Itaipu, e pelas famosas oportunidades de compras em Ciudad
del Este. Uma cidade tri-nacional, que une Brasil, Paraguai e Argentina, e multicultural, caracterizada pelas
diferentes culturas dos visitantes que compartilham espaços a cada semana

Itens inclusos
Operadora BT - Pacote no valor de R$ 999,00
Transporte em ônibus leito master com serviço de bordo;
02 diária no Hotel Real com café da manhã
01 café extra
01 jantar 27/12
Traslado para compras no Paraguai;
01 Ingresso Hidrelétrica de Itaipu;
01 ingresso das Cataratas do iguaçú
01 Ingresso para o Parque das Aves
01 Ingresso para o Marco das Três Fronteiras
Guia Local

Condições Gerais
O pacote é confirmado com o mínimo de 25 pagantes, caso não alcance o número mínimo o cliente será
ressarcido com 100% do valor pago. O prazo de cancelamento da viagem por parte da empresa que fará a
operação do roteiro é de 10 dias antes da viagem.
Operador: BT
Datas: 26/12
EXCLUI
Demais refeições;
Ingressos que não estão no item inclui;
Demais despesas que não constam no item INCLUI.
IMPORTANTE
É obrigatória a apresentação de documento original para embarque. Crianças até 11 anos é aceito a certidão de
nascimento original e a partir de 12 anos é necessário a CARTEIRA DE IDENTIDADE;
Somente com IDENTIDADE para visitas no Paraguai e Argentina;
Crianças não acompanhada do pai e/ou mãe deverão fazer a autorização de viagem Internacional.
Documentação para menores é de responsabilidade do cliente.

4 dias / 3 noite(s)

Blumenau/ Foz do Iguaçu

Formas de pagamento

Dinheiro, cartão de crédito ou cheque.

LOJA 1 - FORTALEZA

47 3041 6471
47 99626 1820

LOJA 2 - CIC BLUMENAU

47 3321 4638
47 99676 4110

skytourviagens.com.br

