
CASAMENTO DOS SONHOS





Casamento dos Sonhos

“Foi aqui que eu descobri 
que poderia dizer SIM todos 
os dias.”

Noiva do ano



Casamento no Hotel das Cataratas

Um verdadeiro paraíso particular

----------

Seu sonho de se casar em um lugar inspirador, reservado e cercado pela natureza está 

prestes a se tornar realidade nas Cataratas do Iguaçu. 

No jardim do Hotel das Cataratas, celebre o dia mais importante da sua vida com

uma paisagem de tirar o fôlego em um cenário que parece ter sido tirado

de um conto de fadas.

Perfeito para mini weddings, elopement wedding e renovação de votos, o destino é um 

espetáculo a céu aberto e surpreenderá tanto aos noivos quanto aos seus convidados.





Diga “SIM” 
em frente a uma das 
Sete Maravilhas da Natureza
----------

O Hotel das Cataratas está localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu,

cercado por uma exuberante floresta tropical e de frente para as Cataratas.

O clima de romance está por todos os lados, desde o degradê rosados do pôr-do-sol 

que se mistura ao rosa pastel da fachada do hotel.

Amplos jardins e ambientes acolhedores em estilo colonial dão um charme adicional 

as comemorações especiais.  













Uma Experiência Completa

Um brinde aos noivos!

Com uma gastronomia internacional preparada por nossos Chefs e um serviço 

impecável, no Hotel das Cataratas os noivos sentem-se tranquilos e seguros nesta noite 

tão especial. 

Preparamos tudo para você: dos canapés a um espetacular jantar inspirado nas suas 

preferências e finalizado com sobremesas lindas e deliciosas.

Do vinho ao champagne, oferecemos o melhor para que sua festa seja perfeita e 

recordada com muito carinho por todos os seus convidados.
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Muitos motivos para comemorar

Leve suas madrinhas para relaxar no spa, após um delicioso e divertido piquenique no 

jardim com as crianças. 

Enquanto isso, o noivo e os padrinhos aproveitam o dia para apreciar os sabores do Brasil 

em uma autêntica degustação de cachaça do nosso Especialista em Cachaça.

Que tal reunir todos os convidados no dia que antecede o casamento em um descontraído 

"Barbecue under the stars"?

Do jardim ao salão principal, os cantinhos mais charmosos do hotel esperam você e seus 

convidados para uma comemoração regada de alegria e muita hospitalidade.  
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ENCONTRE-NOS

O 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.

Localização: Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu

Acomodações: 187 quartos e suítes 

Salas de eventos: 2 

Áreas externas: varandas e jardins

Serviço de banquetes:  até 80 pessoas 

Contato: E: alda.santin@belmond.com - T: +55 (45) 2102.7131

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 Hotel das Cataratas.

HOTEL DAS CATARATAS, RODOVIA BR 469, KM32 – IGUASSU NATIONAL PARK - FOZ DO IGUAÇU - PR 85859 899 - BRAZIL 

T: +51 (21) 2548 8787 E: RESERVATIONS.BRAZIL@BELMOND.COM 

INCOMPARABLE GENUINE TRAVEL

BELMOND.COM




