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Rodoviário 07 dias | 04 noites – Grupo Lucretur 

De 02/04/2019 a 08/04/2019 – Saída de Braço do Norte SC 

 
Roteiro programado 

Três Fronteiras (Brasil | Argentina | Paraguai) 
 
Sobre o destino: Uma parte importante da História da América do Sul que precisa ser 
contada e recontada para o maior número possível de pessoas. Este é um dos propósitos do 

Complexo Turístico Marco das Três Fronteiras, localizado em Foz do Iguaçu, na fronteira com 
Argentina e Paraguai, a poucos quilômetros de uma das principais atrações da região, as 

Cataratas do Iguaçu. Integrando história à natureza e um pôr do sol que é considerado um 
dos mais bonitos do país. 
 

1º DIA: (terça) BRAÇO DO NORTE – SC | FOZ DO IGUAÇU- PR                       1090 km 
Apresentação e embarque às 13:00h em frente a agência Lucretur, em ônibus leito total 

equipado com completo serviço de bordo, com destino a Foz do Iguaçu que tem uma das 
molduras naturais mais bonitas do mundo e praticamente uma Torre de Babel. Além dos 
brasileiros, argentinos e paraguaios que dividem a região da Tríplice Fronteira, a cidade é 

visitada por gente dos mais diversos cantos do planeta. Atraídos pelas cataratas do rio 
Iguaçu, um conjunto de 275 quedas d´água que chegam a 90 metros, os turistas encantam-

se não somente com o visual, mas com as diversas maneiras de apreciá-lo.  
Pernoite em deslocamento. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
2º DIA: (quarta) FOZ DO IGUAÇU – PR | ASSUNÇÃO PY PR                              331 km 

Chegada em Foz do Iguaçu para o café da manhã. Após o café da manhã seguiremos viagem 
para Assunção PY, com chegada prevista para o almoço. Após o almoço e acomodação no 
hotel em horário a combinar com o grupo faremos um passeio conhecendo as proximidades 

do hotel. Noite a combinar. Pernoite em Assunção. 
 

3º DIA: (quinta) ASSUNÇÃO PY                                                                            52 km 
Após o café da manhã, com acompanhamento de guia local especializado iniciaremos City 
Tour na Capital Paraguaia, conhecendo os principais pontos turísticos. Noite a combinar. 

Pernoite em Assunção. 
 

4º DIA: (sexta) ASSUNÇÃO | CIUDAD DEL ESTE  | FOZ DO IGUAÇU                 344 km  
Após o café da manhã; saída com destino a Ciudad Del Este, chegando próximo a hora do 
almoço. Poderemos fazer compras de eletrônicos e artigos de presentes em geral. No final da 

tarde seguiremos até Foz do Iguaçu PR, acomodação no hotel. Noite a combinar. (Como 
sugestão (Opcional): ir a Feira em Puerto Iguazu; onde poderemos comprar azeitonas, 

queijos, uva passas, vinhos, licores e tomar uma cerveja, saboreando uma ótima empanada 
Argentina.) Pernoite em Foz do Iguaçu. 
 

5º DIA: (sábado) FOZ DO IGUAÇU | VISITAS | CITY TOUR                               102 km 
Após café da manhã em horário a combinar, saída para visita às Cataratas do Iguaçu, 

(ingresso incluso no pacote). Na parte da tarde visitaremos o Parque das Aves e o Marco das 
três Fronteiras e também no Duty Free para ultimas compras.  A noite (opcional), 

sugerimos jantar na Churrascaria Rafain e assistir ao Show das Américas.  
Pernoite em Foz do Iguaçu. 
 

6º DIA: (dom) FOZ  | HIDRELÉTRICA ITAIPU | BRAÇO DO NORTE                 1090 km 
Após o café da manhã, em horário a combinar saída para visita panorâmica a Hidrelétrica de 

Itaipu. Após a visita retornaremos ao hotel.  Na parte da tarde, em horário a combinar, saída 
com destino a Braço do Norte SC. Pernoite no ônibus em deslocamento. 
 

7º DIA: (segunda) BRAÇO DO NORTE - SC 
Chegada em Braço do Norte prevista para a parte da manhã. Fim de nossos serviços. 

 
INCLUI: 
       

 Ônibus Double Decker leito total (2 Andares); 
 Lanche no início da viagem; 

 04 noites de hospedagem em hotéis de categorias superiores, sendo: 

 02 noites de hospedagem em Assunção em apartamento duplo com café da manhã; 
 02 noites de hospedagem em Foz do Iguaçu em apartamento duplo com café da 

manhã;  
 01 almoço em Assunção no Paraguai sem bebidas; 

 City tour em Assunção com guia local credenciado pelo ministério do turismo; 
 Traslado para compras na Cidade del Este; 
 Ingresso de entrada e visitação as Cataratas do Iguaçu; 

 Ingresso de entrada e visitação ao marco das 3 fronteiras; 
 City tour em Foz do Iguaçu com guia local credenciado pelo ministério do turismo; 

 Guia coordenador Lucretur Turismo credenciado pelo ministério do turismo 
acompanhando o grupo desde o embarque em Braço do Norte SC. 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

NÃO INCLUI: 
 

 Alimentação (média de R$ 50,00/dia); 
 Despesas pessoais; 
 Compras de lembranças e artesanatos locais; 

 Extras nos hotéis, bebidas, documentos e vistos quando necessário; 
 Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens; 

 Serviço de mensageiros nos hotéis; (Carregadores de malas); 
 Eventuais pernoites extras que não estejam descritas na programação; 
 Passagem aérea de retorno antecipado ou não e em qualquer situação (Por se tratar de 

viagem rodoviária); 
 Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja 

expressamente citado como incluído no roteiro; 
 Tudo que não constar como incluído. 

 

 
HOTÉIS PREVISTOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES: 

 
 
03 e 04 abril 2019                             Hotel Guarani – Asunción PY  

    www.hotelguarani.com.py/br   Telefone: +595 21 452 099 
    Endereço: Oliva esq. Independencia Nacional, Asunción, Paraguai 

 
05 e 06 abril 2019             Hotel Baviera – Foz do Iguaçu BR  

    www.hotelbavieraiguassu.com.br   Telefone: (45) 3523-5995 
    Endereço: Av. Jorge Schimmelpfeng, 697 - Centro, Foz do Iguaçu - PR, 85851-110 

 

 
A Lucretur viagens e os hotéis não se responsabilizam por valores, objetos e equipamentos, 

salvo aqueles que são entregues à guarda do Hotel. 
 
Eventualmente, se por algum motivo alheio a vontade da Lucretur viagens, a mesma 

poderá substituir algum hotel acima, por outro da mesma categoria sem prejuízo aos 
passageiros. 

 
INVESTIMENTO: 
 

VALOR POR PESSOA (Em quarto duplo): R$ 1.995,00 
VALOR POR PESSOA (Em quarto Triplo): R$ 1.965,00 

 
PROMOCIONAL PARA MELHOR IDADE (ACIMA DE 60 ANOS). 
 

VALOR POR PESSOA (Em quarto duplo): R$ 1.965,00 
VALOR POR PESSOA (Em quarto Triplo): R$ 1.905,00 

 
Para pagamento à vista: 5% desconto.  
 

Consulte parcelamento em cheque pré-datados ou boleto bancário. 
 

Valores válidos para no mínimo 30 pagantes 
 
 

VIAJE COM QUEM SE PREOCUPA COM VOCÊ EM PRIMEIRO LUGAR!  

 
 

http://www.hotelguarani.com.py/br
http://www.hotelbavieraiguassu.com.br/


 

 

 
 
 

 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
 

 

 Identidade (RG) emitido com menos de dez anos;  
 

 Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização 
judicial (por parte do pai ou mãe que não irá viajar), emitida pelo Juizado de Menores 
da Polícia Civil ou em cartório com reconhecimento de assinatura por VERDADEIRO. 

Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum 
responsável viajando com o mesmo. NÃO. É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO. 
 

 O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação 

informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer 
reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira 

responsabilidade do passageiro. 

 
          

 
 

 
 

LUCRETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

 
Fones: + 55 (48) 3658-3788 | 9.8406-0266                        lucretur@lucretur.com.br 

 

 

Rua: Nereu Ramos, 1580 | SL 03 - Bairro Centro 
88.750-000 Braço do Norte – SC 

 

www.lucretur.com.br 
 


