
PROGRAMAÇÃO DE NATAL
E ANO NOVO



JUNTE-SE A NÓS PARA UM MOMENTO DE PAZ

E TRANQUILIDADE NO BELMOND HOTEL DAS 

CATARATAS E RECARREGUE AS ENERGIAS PARA

O PRÓXIMO ANO. DESFRUTE DO QUE TEMOS DE 

MELHOR EM CONFORTO, SERVIÇO E GASTRONOMIA.  

DESENVOLVEMOS UMA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA COM DIVERSAS 

ATIVIDADES, INCLUINDO MÚSICA, GASTRONOMIA

E NATUREZA PARA AQUELES QUE PRETENDEM NÃO 

SÓ VIR PARA APRECIAR UMA TARDE NA NOSSA 

PISCINA, MAS TAMBÉM CURTIR CADA SEGUNDO

DO NOSSO PARAÍSO  COR DE ROSA.



SEMANA DE NATAL

BELMOND HOTEL DAS CATARATAS

24 DE DEZEMBRO – QUINTA-FEIRA

- Caminhada matinal

Vagas limitadas. É necessário pré-agendar

- Programação para crianças com recreadores

ao longo do dia

- Kombi de Natal no jardim com venda de artigos 

natalinos

- Ceia de Natal especial no restaurante Ipê Grill com 

estações de massa, risoto e carnes nobres e música

ao vivo. Bebidas inclusas (gin, caipirinha, espumante, 

vinho nacional, whisky, vodka, rum e cerveja)  

R$ 825* por pessoa

Inclui amenidade especial de Natal

*Crianças de 0 a 6 anos são cortesia, de 7 a 12 anos têm

 60% de desconto e de 13 a 17 anos têm 50% de desconto

ESTAMOS PRONTOS PARA RECEBER VOCÊ 

E SUA FAMÍLIA NO BELMOND HOTEL DAS 

CATARATAS NESTA TEMPORADA CHEIA DE 

LUZ E ENCANTOS. CONFIRA O 

CRONOGRAMA QUE PREPARAMOS PARA 

ENTRAR NO CLIMA FESTIVO, ONDE O 

PONTO ALTO É, ALÉM DA CHEGADA DO 

PAPAI NOEL, A GASTRONOMIA INSPIRADA 

EM NOSSAS TRADIÇÕES REGIONAIS.

23 DE DEZEMBRO – QUARTA-FEIRA

- Apresentação do Coral de Natal com as crianças 

da AFA na Magic Tree (a confirmar)

- Kombi de Natal no jardim com venda de artigos 

natalinos

- Música ao vivo no Bar Tarobá

PROGRAMAÇÃO



26 DE DEZEMBRO – SÁBADO

- Programação para crianças com recreadores

ao longo do dia

- Feijoada no restaurante Ipê Grill 

R$ 165,00 por pessoa

- Cachaça Experience harmonizada pelo especialista 

Nacir Zandona, no salão Dom Pedro

(entre 17h e 18h)

R$ 150,00 por pessoa

- Kombi de Natal no jardim com venda de artigos 

natalinos

- Música ao vivo no BarTarobá a partir das 18h

27 DE DEZEMBRO – DOMINGO

- Yoga e atividades bioenergéticas no gramado

- Programação para crianças com recreadores

ao longo do dia

25 DE DEZEMBRO – SEXTA-FEIRA

- Café da manhã especial no restaurante Ipê Grill com 

a presença do Papai Noel 

- Programação para crianças, com recreadores

ao longo do dia

- Almoço especial de Natal no restaurante Ipê Grill 

com música ao vivo e bebidas inclusas (gin, caipirinha, 

vinho nacional, vodka, rum e cerveja)   

R$ 462* por pessoa

*Crianças de 0 a 6 anos são cortesia, de 7 a 12 anos têm

 60% de desconto e de 13 a 17 anos têm 50% de desconto

- Kombi de Natal no jardim com venda de artigos 

natalinos

- Música ao vivo no Bar Tarobá a partir das 18h

SEMANA DO NATAL



PROGRAMAÇÃO

30 DE DEZEMBRO - QUARTA-FEIRA

- Programação para crianças com recreadores

ao longo do dia

- Brinde com espumante no fim de tarde no

gramado em frente ao Belmond Hotel das Cataratas

- Música ao vivo no Bar Tarobá a partir das 18h

- PASSEIO DA LUA CHEIA

Vagas limitadas. É necessário pré agendar.

R$ 90 por pessoa 

RECEBA 2020 DE UMA FORMA ÚNICA, 

RODEADO DE AR PURO E EM FRENTE À 

UMA DAS SETE MARAVILHAS DA 

NATUREZA. UMA COMBINAÇÃO PERFEITA 

DE MÚSICA AO VIVO E O MELHOR DA 

NOSSA GASTRONOMIA. 

31 DE DEZEMBRO - QUINTA-FEIRA

- Programação para crianças com recreadores

ao longo do dia

- Apresentação ilusionista no Restaurante Ipê Grill 

a partir das 19h30

- Festa de Réveillon

Coquetel e jantar com festa à beira da piscina com

música ao vivo e open bar.

Inclui: 

• Bebidas premium (champagne, bar de gin, 

caipirinha, vinho nacional, whisky, vodka, rum, 

energético e cerveja) no restaurante Ipê Grill. 

• Programação especial para crianças com buffet 

exclusivo e recreação até 1h30 da manhã.

• Banda Manhattan ao vivo a partir das 21h30

R$ 1.925* por pessoa

*Crianças de 0 a 6 anos são cortesia, 

de 7 a 12 anos têm 60% de desconto e 

de 13 a 17 anos têm 50% de desconto

SEMANA DO RÉVEILLON

BELMOND HOTEL DAS CATARATAS

ATENÇÃO: 
A piscina estará fechada 

a partir das 13h do 

dia 31 de dezembro e 

reabrirá no dia 1º janeiro, 

às 12h.



3 DE JANEIRO - DOMINGO

Yoga e atividades bioenergéticas no gramado 

Vagas limitadas. É necessário pré-agendar

(a partir das 8h)

- Programação para crianças com recreadores

ao longo do dia

1º DE JANEIRO - SEXTA-FEIRA

- Programação para crianças com recreadores

ao longo do dia

- BRUNCH ESPECIAL DE ANO NOVO 

no restaurante Ipê Grill com música ao vivo 

R$ 462* por pessoa

*Crianças de 0 a 6 anos são cortesia, de 7 a 12 anos têm

 60% de desconto e de 13 a 17 anos têm 50% de desconto

- Bate-papo no jardim

Projeto Onças do Iguaçu (a partir das 17h)

2 DE JANEIRO - SÁBADO

- Caminhada matinal

Vagas limitadas. É necessário pré-agendar

- Feijoada no restaurante Ipê Grill 

R$ 165 por pessoa

- Programação para crianças com recreadores

ao longo do dia

SEMANA DO RÉVEILLON



PASSEIO DA LUA CHEIA

Exclusiva para hóspedes do Belmond Hotel das
Cataratas, esta experiência única proporciona uma 
visão raramente encontrada: o arco-íris lunar.
Vagas limitadas. É necessário pré-agendar.

R$ 90 por pessoa

COQUETEL AO PÔR DO SOL

Escolha o seu local e esteja pronto para apreciar nosso 
incrível pôr do sol rodeado pela natureza. Desfrute e 
brinde a este momento único e muito especial em 
frente à uma das 7 Maravilhas da Natureza, as Cataratas 
do Iguaçu.

OPÇÃO 1: R$ 720 (taxas inclusas) - por casal

Inclui uma garrafa de Moet Chandon e uma seleção de 
canapés do Chef Executivo

OPÇÃO 2: R$ 390 (taxas inclusas) - por casal 

Inclui uma garrafa de espumante Belmond Hotel das 
Cataratas e uma seleção de canapés do Chef Executivo.

DRINK ICED MULLED WINE

Releitura do drink Mulled Wine criado pelo Chefe de 
Bares, Sr. Nacir Zandona, especialmente para esta 
época festiva cheia de luz e encantos. Coquetel 
refrescante feito à base de vinho com o toque especial 
de maçã e laranja somados aos sabores complexos do 
gengibre, cravo e canela.

R$ 45 + 10% de taxa de serviço

FOREST BATHING

Sinta o poder da natureza absorvendo a atmosfera da 
floresta em meio à Mata Atlântica. Criado no Japão 
em meados dos anos 80, o Forest Bathing - Shinrin 
Yoku, é uma terapia florestal que busca o despertar 
dos cinco sentidos, da abundância emocional, do mais 
profundo encantamento do ser humano com a 
biodiversidade, o contato com os elementos que nos 
movem, ar, água, terra, fogo, e suas ações benéficas 
de bem-estar, equilíbrio e saúde.

Entre em ressonância com a natureza. Vibre na 
sintonia das árvores, receba a bioenergia, o ar puro 
com alta concentração de ionização e oxigênio para 
purificação do organismo, diminuição do cortisol e 
melhora do sistema imunológico.

Os valores desta atividade variam conforme a 
quantidade de pessoas. Para mais informações 
procure nosso concierge.

Duração: aproximadamente 2 horas. 

Aproveite a oportunidade de pedalar pelos mais de 11 
km do Parque Nacional do Iguaçu e respire o ar puro 
ao som dos pássaros e das cataratas. Além de ser uma 
excelente atividade física, você ainda tem a 
possibilidade de apreciar a natureza e se desconectar 
da rotina. Temos todos os equipamentos para um 
passeio seguro do início ao fim. 

Para mais informações, procure nosso Concierge. 
Sujeito a disponibilidade.

PASSEIO DE BICICLETA

EXPERIÊNCIAS

BELMOND HOTEL DAS CATARATAS

EXPERIÊNCIAS

BELMOND HOTEL DAS CATARATAS



ENCONTRE-NOS

O Belmond Hotel das Cataratas está localizado dentro do Parque Nacional 
do Iguaçu e apenas a 16,5km de distância do Aeroporto Internacional de 
Foz do Iguaçu (IGU) no Brasil e 42,3km do Aeropuerto Internacional 
Cataratas del Iguazú - Puerto Iguazú (IGR) na Argentina.

Por favor, note que para preservarmos o ecossistema do Parque Nacional do Iguaçu (Brasil), em acordo com a política da 

ICMBIO, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, os único veículos autorizados a entrar no Parque são os 

ônibus do Centro do Visitante, agências previamente autorizadas e os disponibilizados pelo Belmond Hotel das Cataratas.

BELMOND HOTEL DAS CATARATAS, RODOVIA BR 469, KM32 – IGUASSU FALLS 

TELEFONE E WHATSAPP: +55 (21) 2548 8878 E: RESERVATIONS.BRAZIL@BELMOND.COM

@BelmondHoteldasCataratas

2 noites de hospedagem 

a partir de R$ 4.395 em Apartamento Superior com café da manhã

CONDIÇÕES: as tarifas acima incluem 5% de ISS, 10% de taxa de serviço e R$8,60 de taxa de turismo. Reservas serão 

aceitas mediante pré-pagamento integral, não reembolsável, de acordo com a disponibilidade de lugares. 

Consulte-nos para políticas de cancelamento e pagamento. O ingresso do parque não está incluído nos 

valores descritos na programação.  


