DIRECTORY

WELCOME TO YOUR HOME
BEM-VINDO À SUA CASA

WELCOME TO THE LEGENDARY
WORLD OF BELMOND
It’s our pleasure to welcome you to our hotel set exclusively within Brazil’s
Iguassu National Park. Our unrivalled location places you steps away
from the celebrated falls, enabling you to admire their magnificence when
the park is closed to visitors. Our sanctuary is emblematic of Belmond’s
remarkable hotels, luxury trains, and river cruises worldwide.
You’ll find Belmond spread across four continents, in exceptional
destinations from great heritage sites to remote hideaways. Each member
of our portfolio has a story to tell and offers a wealth of unforgettable
experiences. Starting here at Hotel das Cataratas, join us as they unfold.

#TheArtOfBelmond
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0 1 A PERSONAL GREETING

I’m thrilled to welcome you to one of the most extraordinary places on earth
– Iguassu Falls. The name Iguassu (or Iguaçu in Portuguese) stems from the
indigenous Guarani words “y”, meaning water, and “úasú”, meaning big. And
there could hardly be a more apt name for this natural marvel. With nearly
300 cascades, Iguassu Falls is the largest waterfall system in the world and
one of the New Seven Wonders of Nature.
From our retreat’s privileged location, take a leisurely stroll along the trails
of the National Park to appreciate their unparalleled beauty and grandeur.
Breathe in the aromas of the surrounding rainforest while listening to exotic
birds and the water’s roaring thunder. As a guest of the hotel, you can
explore outside of the park’s opening hours (9am-5pm) for an even more
magical experience.
Prepare for some unforgettable moments, from watching the sun’s first
rays light up the cascades, perhaps forming a breathtaking rainbow, to
watching the dusk bathe the scene in golden pink hues – best enjoyed from
the veranda of our Bar Tarobá with a caipirinha in hand. With a bit of luck,
a toucan, coati, or another feathery or furry friend will stop by to greet you.
Get ready to embark on a delicious culinary journey through a wealth of
flavors, sampling timeless classics and eclectic creations.
Enhance your stay further with an alfresco picnic, a quintessentially Brazilian
cachaça tasting, or an expertly guided nature walk. At day’s end, relax
in our pool or unwind with a spa treatment. The team and I are waiting
to transform your stay into a memory you’ll treasure for a lifetime. I look
forward to meeting you in person, but until then please don’t hesitate to let
me know if I can be of any assistance.

Andrea Emmerling
General Manager
andrea.emmerling@belmond.com
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02 DISCOVERING HOTEL DAS CATARATAS

The story of our pastel-pink hideaway dates back to its opening in 1958.
However, its design is pure 1930s, when construction first began before
being interrupted by the Second World War. The main building houses
the reception area, lobby, Bar Tarobá, Itaipu Restaurant, Spa, and reading/
fireplace room. Two new wings were added later: The Garden Wing in 1971
and the Forest Wing in 1982.
Our company took the reins in 2007, and over a number of years restored
the hotel to splendor while adding new enhancements. Guests ranging
from the Princess of Wales to David Rockefeller, Anthony Hopkins, Gisele
Bündchen, and Jackie Chan have all enjoyed our enchanting sanctuary and
the magnificent spectacle on our doorstep. Settle into your serene room,
imbued with Portuguese Colonial charm, and soak up the sounds of the
rainforest. Step outside to discover our gardens dotted with orchids and the
inviting swimming pool. The sound of the thundering falls is never far away –
an exhilarating reminder of the glorious adventures yet to come.
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03 WINING AND DINING

IPÊ RESTAURANT
Breakfast: 6.30am-10am (Monday to Friday)
Breakfast: 6.30am-10.30am (Saturday and Sunday)
Lunch: 12.30pm-3pm (Monday to Friday)
Lunch: 1pm-4pm (Saturday and Sunday)
Dinner: 7pm-11pm
Located by the pool, Ipê has a menu designed for all tastes. Lunch varies
during the week from an à la carte menu inspired by traditional Brazilian
dishes to an international buffet, with weekends offering a Saturday feijoada
and Sunday roast. Dinner might be a traditional Gaucho barbecue, with a
wide variety of meats, fish and vegetables and a buffet brimming with hot
sides, fresh salads and tempting desserts. Alternatively, the delectable à la
carte menu fuses Brazilian spice with Italian refinement.
You can browse our breakfast, lunch and dinner menus in the Belmond app
on your smartphone.
Location: by the pool
Reservations: extension 9
Dress code: casual
ITAIPU RESTAURANT
Dinner: 7.30pm-11pm
Take a seat on the veranda or inside the elegant restaurant and enjoy an
unsurpassed experience facing one of nature’s most awe-inspiring sights.
Savor the imaginative cuisine, with a menu of international dishes focusing
on local ingredients. Think Amazonian pirarucu fish in beurre blanc sauce
with banana crumbs and grilled vegetables with a cherry reduction.
Location: by the Front Desk
Reservations: extension 9
Dress code: formal smart casual
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03 WINING AND DINING

TAROBÁ BAR
Open: 4pm-11.30pm
Relax in our cozy bar and enjoy a refreshing cocktail created exclusively by
our Head Bartender. Choose from a wide selection of spirits, including more
than 60 cachaças, as well as coffees and soft drinks. Enjoy delicious light
dishes embracing favorite flavors from Brazil and around the world.
Location: by the Lobby
Dress code: informal smart casual
POOL BAR
Open: 11am-5pm
Treat yourself to a tasty sandwich, hot snack, or refreshing drink as you
unwind by the pool. Please note, in the event of inclement weather the bar
may close.
ROOM SERVICE
Available: 24hrs
Our elaborate in-room menu allows you to enjoy tasty specialties in the
comfort of your room. You can also find additional menus, such as mini-bar
and wine list, on the Belmond app.
GARDEN PICNIC
Available: 3pm-5pm
Choose your favorite spot on the lawn, either facing the spectacular falls or
in our lush gardens, and treat yourself to a sumptuous picnic. Linger over
sparkling wine, fresh fruit juice, fresh fruit platters, artisan breads and a
variety of cold cuts and cheeses as you soak up the views and the sounds of
nature.
Location: Magic Tree and lawn in front of the hotel overlooking Iguassu Falls
CACHAÇA TASTING
Available: 5pm-7pm
Few drinks capture the essence of Brazil like the caipirinha. Refreshing and
easy to prepare, it is based on the sugarcane-based spirit cachaça, a drink
of great national importance. Embark on a sense-igniting cultural journey as
you sample fine cachaças in the company of Bar Tarobá’s expert bartender,
Nacir Zandoná. Hotel das Cataratas boasts one of the largest cachaça
collections in Brazil. Our choice of tastings showcases different regions,
ages and styles of production.
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04 WELLBEING

SWIMMING POOL
Open: 8am-8pm (summer) / 8am-6pm (winter)
Our expansive pool is gently heated for year-round enjoyment. Lifeguards
are on hand during opening hours. Nearby, our children’s pool enables little
ones to splash out in safety.
Location: next to Ipê Restaurant
TENNIS COURT
Open: 8am-10pm
Play a casual game with a friend or pick up some expert tips from an
instructor. To schedule complimentary court time, request a private lesson
or borrow equipment, please call Reception.
Location: next to Ipê Restaurant by the main garden
Reservations: extension 9
SPA
Treatments: 12pm-8pm
Be pampered in our luxurious Spa. Try our Signature Massage, which
combines exclusive essential oils, steamed towel compresses and purposedesigned movements to stimulate the circulation, promote deep relaxation
and restore the flow of energy along the meridian lines. We offer three
separate treatment rooms, a treatment suite, a couple’s treatment suite, and
a beauty salon offering hair and nail services. Female and male steam saunas
are available.
Location: in the main building, near the Forest Wing
Reservations: extension 57
PRIVATE FITNESS ROOM
24 hours
Gaze across the pool and the gardens as you work out on a selection of
modern cardio equipment and free weights in our spacious, air-conditioned
gym. If you’d like expert guidance, we can arrange a personal trainer* upon
request with at least 24 hours’ notice. *Additional charges may apply.
Location: Garden Wing
Reservations: extension 9
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05 DISCOVER MORE

ATM | CASH WITHDRAWAL
Draw out cash at our ATM using your international credit card. Please note,
this is a third-party service subject to availability and additional charges may
apply. Location: near the shopping area by the exit to the main garden
BABYSITTER
Enjoy exploring the Park knowing your little ones are safe. Please contact
the Front Desk to check availability and charges, giving at least 24 hours’
notice if you require a booking. Contact: extension 9
BORDER CONTROL
Please note that we are in a three-border region. To cross the border with
Argentina or Paraguay, it is necessary to go through immigration control
and present valid documents. For Brazilians, identity documents, passport
or driver’s license are acceptable. Foreign visitors must present a passport.
Minors who are not accompanied by both parents will need a travel
authorization document authenticated in duplicate.
BUSINESS CENTER
Available 24 hours
Computers and printers are available should you need to stay in touch with
work or home and catch up on emails.
Location: first floor of the main building
Reservations: extension 9
CHECK-IN & CHECK-OUT
Our check-in time is 3pm. Our check-out time is 12 noon, but if you wish to
stay a little longer, please contact the Front Desk and we will make every
effort to accommodate you, subject to availability.
Contact: extension 9
CONCIERGE
Available: 7am-6pm
Please contact Iguassu Experiences if you’re looking for inspiring ideas and
excursions, need to book restaurant reservations, or require assistance with
private transportation.
Location: lobby
Contact: extension 7104
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05 DISCOVER MORE

PILLOW MENU
Ensure a wonderful night’s sleep by requesting your favorite pillow. We
have four varieties available: viscoelastic foam, latex, orthopedic and
hypoallergenic foam.
Contact: extension 9
SIGNATURE BOUTIQUE
Open: 12 noon-8pm (Wednesday-Monday)
*Times may vary according to our daily schedule
Visit our store to discover a variety of sustainable products, exclusive
Belmond gifts and personal care items. For days and hours of operation,
please contact Reception.
Location: near the Garden Wing
Contact: extension 9
TRANSPORTATION IN AND OUT OF THE NATIONAL PARK
Our Concierge can arrange private cars with drivers and guides at your
convenience. Due to restrictions on traffic inside the Park, only authorized
vehicles are permitted. The schedule of our shuttle service, complementary
to our guests checking in and out, runs every 20 or 40 minutes from the
hotel to the Park’s gate and back. Please confirm the timetable with the
Front Desk and on the app.
Contact: extension 9
OTHER SERVICES
Please dial 9 for assistance with any of the following:
Adapters and converters
Shoeshine service*
Pharmacy and drugstore*
Laundry and dry cleaning*
TV, telephone calls* and WiFi operation
Wake-up calls
*Service charges may apply.
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06 OUR BLACK BOOK

Follow our top tips to discover the best of Iguassu, from guided nature
rambles to exhilarating helicopter tours. Contact our Concierge/Iguassu
Experiences on 7104 to book your adventure.
IGUASSU NATIONAL PARK
Take advantage of exclusive access to the Park. It opens to the public from
9am-5pm; outside of these hours, guests of Hotel das Cataratas enjoy
privileged entry. Witness its beauty in the stillness of dawn, without the
crowds, or in the magic of twilight. Please note, opening times may change
without notice.
TOWER
Head up to our tower, the highest point inside Iguassu National Park, to
admire exceptional views over the falls, particularly at sunset. Reach it via
the first floor of our main building, where you can also enjoy an exhibition of
archive photographs of the hotel and Iguassu National Park, the result of a
partnership with the Memory of the Falls Project.
TAILOR-MADE TOURS
Iguassu Experiences are experts in recommending tour itineraries based
on your preferences and interests. Let them handle all the details, leaving
you to disconnect and make the most of your time at Iguassu Falls. Contact
them on extension 7104.
FIRST LIGHT EXPERIENCE
Stride off on an exclusive First Light nature walk and discover the magic of
a new day with Belmond and Leica Sport Optics. Follow a quiet trail through
lush rainforest teeming with wildlife. Through powerful binoculars, watch
the rising sun send rays of rainbow-hued light through the spray. Encounter
birds and coatis to the thundering soundtrack of the cascades.
DISCOVER THE FALLS
Join our guide for a wonderful morning walk before the park opens to
outside visitors. Savor the majestic falls and otherworldly atmosphere in
peace as the nature expert relates fascinating details about the park’s
history and biodiversity.
FEEL THE ENERGY
Explore the falls accompanied by a wellness guide for an immersion in
natural therapy. Discover why you feel exhilarated being near a waterfall.
Practice breathing and bioenergetic exercises to connect with the negative
ions produced by the cascades and surrounding subtropical forest.
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06 OUR BLACK BOOK

FOREST BATHING
Feel empowered by the atmosphere of the rainforest. This Japaneseinspired therapy is designed to awaken the five senses, create deep
enchantment through connection with the elements, and enhance wellbeing,
balance and health. In tune with the trees, soak up the natural energy and
the clean, oxygen-rich air. As well as feeling purified, your cortisol levels may
be lowered and your immune system boosted.
BIRD PARK CONNECTION
Get close to flamingos, feed toucans and discover curious facts about rare
Atlantic Forest birds. Feel the beat of the wings of almost 300 parakeets,
rescued from animal trafficking, and sample the flavors of the forest through
unconventional edible plants. This exclusive experience for Hotel das
Cataratas guests provides a deep and intimate connection with the birds of
the forest.
HELICOPTER FLIGHT
Take to the skies for the most spectacular view of Iguassu Falls. A 10-minute
helicopter tour sees you soaring over the National Park and circling the falls
several times. It gives you ample opportunity to appreciate the scale of the
Natural Wonder and capture unforgettable photos. 35-minute flights are
also available. As well as flying over the falls, they take you further afield to
the Three Borders Landmark, Itaipu Dam and Foz do Iguaçu.
ITAIPU POWER PLANT
Built on the Paraná River between Brazil and Paraguay, forming a neutral
zone between the two countries, Itaipu is the largest hydroelectric power
plant in the world. This huge construction boasts impressive statistics. The
concrete used to build the dam is equivalent to 210 Maracaña Stadiums
while the iron and steel is equivalent to 380 Eiffel Towers. For these and
other reasons, Itaipu was elected by the American Society of Civil Engineers
as one of the Seven Wonders of the Modern World.
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07 SAFETY & SECURITY

DIETARY REQUIREMENTS
Our menus have been carefully designed to include dishes suitable for
gluten-free and lactose-intolerant diets. All our menus feature vegetarian
options. Please do not hesitate to contact a member of our team should you
have any specific allergies or other dietary needs.
ELECTRICITY
Local power voltage is 110V. If you need any assistance, please contact
Reception on extension 9.
EMERGENCY CONTACT
For help in any emergency, please call the Front Desk on extension 9.
FIRE & EVACUATION
Please read the instructions on the back of your room door, which indicate
the location of emergency exits, fire extinguishers, and assembly points.
LOST AND FOUND
We cannot assume liability for any items left in your room or in public areas.
If you have mislaid any personal belongings, please contact the Front Desk
for assistance.
MEDICAL SERVICES
We work in conjunction with local private clinics to provide any medical help
you may require. Please call the Front Desk on extension 9 for assistance.
*Additional charges may apply.
SAFETY
We recommend that you store valuable items inside the digital safe in
your room. We cannot accept responsibility for any valuables not
secured in the safe.
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The exquisite Portuguese tiles that pattern the interiors of our hotel
are echoed across this booklet’s cover. Known as azulejos, these glazed
ceramics have been prized in Brazil since the 18th century for both
their decorative and cooling qualities.
Just like the delicate pink of the hotel façade, evoked here as a backdrop
color, they conjure up local tradition, craftsmanship, and style.

DIRETÓRIO

BEM-VINDO À SUA CASA
WELCOME TO YOUR HOME

BEM-VINDO AO MARAVILHOSO
MUNDO DA BELMOND
É um prazer recebê-lo em nosso hotel, localizado no Parque Nacional
do Iguaçu. Nossa localização incomparável coloca você a alguns passos
das famosas Cataratas, permitindo que você admire sua magnificência
quando o parque está fechado para os demais visitantes. Nosso santuário
é emblemático dos notáveis hotéis da Belmond, trens de luxo e cruzeiros
fluviais em todo o mundo.
Você encontrará a Belmond nos quatro continentes, em destinos
excepcionais, desde grandes patrimônios até em locais remotos. Cada
membro do nosso portfólio tem uma história para contar e oferece uma
riqueza de experiências inesquecíveis.
Junte-se a nós, começando aqui pelo Hotel das Cataratas.

#TheArtOfBelmond
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0 1 NOSSAS BOAS-VINDAS

É um prazer recebê-lo em um dos lugares mais extraordinários do mundo As Cataratas do Iguaçu. O nome “Iguassu” (ou Iguaçu em português) deriva
das palavras indígenas Guarani “y” que significa “água” e “úasú” que significa
“grande”. E simplesmente não poderia haver um nome mais adequado para
o que está esperando por você. Com mais de 300 quedas, as Cataratas do
Iguaçu são o maior sistema de cachoeiras do mundo que mereceu um lugar
entre as Novas Sete Maravilhas da Natureza.
Convido você a dar um passeio pelas trilhas do Parque Nacional para
apreciar sua beleza e grandeza incomparáveis: respire os aromas da floresta
enquanto ouve pássaros exóticos e o barulho energizante das quedas. Fora
do horário de funcionamento do parque (das 9h às 17h), sua caminhada será
ainda mais mágica.
Como hóspede do nosso hotel, você desfrutará de momentos inesquecíveis:
desde assistir os primeiros raios do sol iluminando as cascatas (e
possivelmente formando um arco-íris de tirar o fôlego) até assistir o pôr-dosol em tons de rosa dourado, melhor aproveitado da varanda do nosso Bar
Tarobá desfrutando de uma Caipirinha Onça Pintada. Com um pouco de
sorte, um tucano, um quati ou outro amigo de penas ou pêlos vai parar para
cumprimentá-lo.
Prepare-se para refeições deliciosas que os levará a uma jornada culinária
por diferentes sabores, desde clássicos eternos até criações ecléticas.Torne
sua estada ainda mais memorável com um piquenique ao ar livre, uma
degustação de Cachaça ou um passeio pela natureza guiado. No final do
dia, nossa piscina e spa esperam você para relaxar e descontrair.
A equipe do hotel e eu estamos à sua disposição para transformar sua
estada em memórias afetivas para toda a vida - por favor, não hesite em me
informar se eu puder lhe ser útil (andrea.emmerling@belmond.com).
Bem-vindo ao nosso pequeno paraíso - temos a honra de recebê-lo e lhe
desejamos uma estada inesquecível.

Andrea Emmerling
Gerente Geral
andrea.emmerling@belmond.com
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02 DESCOBRINDO O HOTEL DAS CATARATAS

A história do refúgio cor de rosa-pastel remonta ao seu lançamento em
1958. No entanto, seu design remete aos anos 30, quando se iniciou sua
construção antes de ser interrompida pela segunda guerra mundial.
O prédio principal abriga a área de recepção, lobby, Bar Tarobá,
Restaurante Itaipu, spa e Salão Dom Pedro, sala da lareira; posteriormente
duas novas alas foram adicionadas: a Ala Jardim em 1971 e a Ala Floresta
em 1982.
Nossa empresa assumiu a administração do hotel em 2007 e ao longo de
vários anos, restaurou seu esplendor, enriquecendo-o com melhorias.
Hóspedes ilustres como Princesa de Gales, David Rockefeller, Anthony
Hopkins, Gisele Bündchen e Jackie Chan, todos desfrutaram do nosso
encantador santuário e do magnífico espetáculo natural à nossa porta.
Acomode-se tranquilamente no seu quarto, repleto de charme colonial
Português e aprecie os sons da floresta tropical. Descubra nossos jardins
repletos de orquídeas e relaxe em nossa convidativa piscina. O som
estrondoso das quedas nunca fica distante! Um lembrete inebriante das
gloriosas aventuras ainda por vir.
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03 GASTRONOMIA

RESTAURANTE IPÊ
Café da manhã: 06:30-10:00 (segunda a sexta)
Café da manhã: 06:30-10:30 (sábado e domingo)
Almoço: 12:30-15:00 (segunda a sexta)
Almoço: 13:00-16:00 (sábado e domingo)
Jantar: 19:00-23:00
Localizado à beira da piscina, o Restaurante Ipê possui um cardápio
pensado para todos os gostos. O almoço varia durante a semana entre
um cardápio à la carte inspirado em pratos tradicionais brasileiros, buffet
internacional ou aos finais de semana com a típica feijoada aos sábados e
assado aos domingos. O jantar, pode ser o tradicional churrasco gaúcho,
com uma grande variedade de cortes de carnes, peixes e legumes, com
um buffet recheado de guarnições quentes, com ênfase em pratos
vegetarianos, além das saladas, frutos do mar e sobremesas ou um menu
à la carte com o a fusão do tempero brasileiro com o requinte italiano.
Nossos menus de café da manhã, almoço e jantar estão disponíveis no
aplicativo Belmond no seu smartphone.
Localização: ao lado da piscina
Reservas: contacte a recepção (9)
Dress code: casual
RESTAURANTE ITAIPU
Jantar: 19:30-23:00
Sente-se na varanda ou dentro do elegante restaurante e desfrute de uma
experiência inigualável diante de uma das sete maravilhas da natureza.
Saboreie a culinária requintada, com um menu de pratos internacionais com
foco em ingredientes locais, como o peixe pirarucu da Amazônia, em molho
beurre blanc com farofa de banana e legumes grelhados com uma redução
de pitanga.
Localização: ao lado da recepção
Reservas: contacte a recepção (9)
Dress code: formal smart casual
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03 GASTRONOMIA

BAR TAROBÁ
Diariamente: 16:00-23:30
Relaxe no nosso bar acolhedor e desfrute de um refrescante coquetel
exclusivo assinado pelo nosso Chefe de Bares. Escolha entre uma ampla
seleção de bebidas espirituosas, incluindo mais de 60 tipos de cachaças,
além de cafés e refrigerantes. Aprecie deliciosos pratos leves, abraçando os
sabores favoritos do Brasil e do mundo.
Localização: próximo ao lobby
Dress code: informal smart casual
BAR DA PISCINA
Diariamente: 11:00-17:00
O Bar da Piscina é o ponto de encontro perfeito para snacks e drinks com
a família e amigos. Experimente uma deliciosa variedade de sanduíches,
lanches e drinks refrescantes enquanto você relaxa em nossa piscina. Por
favor, note que o bar da piscina abre de acordo com as condições climáticas.
SERVIÇO DE QUARTO
Diariamente: 24h
Nosso elaborado menu no quarto lhe permite saborear especialidades no
conforto do seu quarto. Você também pode encontrar menus adicionais,
como frigobar e carta de vinhos, no aplicativo Belmond.
PICNIC NO JARDIM
Disponível: 15:00-17:00
Escolha seu local favorito, no gramado de frente para as espetaculares
Cataratas ou em nossos exuberantes jardins e se presenteie com um
piquenique suntuoso: espumante, suco de frutas fresco, prato de frutas
naturais, pães artesanais acompanhados por uma variedade de frios e
queijos. Delicie-se enquanto aprecia a vista e ouça os sons da natureza.
DEGUSTAÇÃO DE CACHAÇA
Disponível: 17:00-19:00
Poucas bebidas são tão brasileiras quanto a Caipirinha, mundialmente
conhecida. Refrescante e fácil de preparar, tem como base a cachaça,
bebida de grande importância cultural, social e econômica para o Brasil.
Faça uma viagem cultural e desafie seus sentidos. Experimente as nossas
melhores cachaças em uma degustação conduzida pelo especialista Nacir
Zandoná, no Bar Tarobá. O Hotel das Cataratas tem uma das maiores
coleções de cachaça do Brasil e prepara degustações harmonizadas com
os mais diferentes estilos de produção, envelhecimento e oriunda de
diversas regiões do país.
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04 BEM-ESTAR

PISCINA
Diariamente: 8:00-20:00 (verão) / 8:00-18:00 (inverno)
Nossa espaçosa piscina é levemente aquecida para o seu conforto. Os salvavidas estão disponíveis no horário de funcionamento. Nas proximidades,
a piscina infantil permite que os pequenos hóspedes se divirtam em
segurança.
Localização: ao lado do Restaurante Ipê
QUADRA DE TÊNIS
Diariamente: 8:00-22:00
Aproveite a quadra de tênis para um jogo casual com um amigo ou receba
algumas dicas de um instrutor. Se deseja agendar um horário para quadra
ou uma aula privativa, a recepção terá prazer em ajudar.
Localização: ao lado do Restaurante Ipê Grill e do jardim central
Reservas: contate a recepção (9)
SPA
Tratamentos: 12:00-20:00
Seja mimado em nosso luxuoso spa, desfrutando de nossa massagem
Signature com óleos essenciais exclusivos, compressas de toalha no vapor
combinadas com movimentos projetados para o propósito, estimula a
circulação e promove um relaxamento profundo, restaurando o fluxo de
energia ao longo das linhas dos meridianos.
O spa também oferece tratamento de salão de beleza. Desfrute da
privacidade e conforto para cuidar de suas unhas e cabelos. Saunas de
vapor feminina e masculina estão disponíveis.
Localização: próximo à Ala Floresta
Reservas: contate o spa (57)
ACADEMIA
Diariamente: 24h
Contemple a piscina e os jardins enquanto se exercita em modernos
equipamentos aeróbicos e pesos livres em nossa academia climatizada.
*Se você deseja obter orientação de especialistas, podemos disponibilizar
um personal trainer mediante solicitação, com antecedência mínima de 24
horas - Taxas adicionais podem ser aplicadas.
Reservas: contate a recepção (9)
Localização: ala Jardim
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05 DESCUBRA MAIS

CONTROLE DE FRONTEIRA
Por favor, note que estamos em uma região de três fronteiras. Para
atravessar a fronteira com a Argentina ou Paraguai, é necessário passar pelo
controle de imigração e apresentar documentos válidos.
Para os brasileiros, serão considerados documentos válidos: documentos
de identidade, passaporte ou carteira de habilitação, para os estrangeiros
a apresentação do passaporte é obrigatória. Menores de idade, que não
estiverem acompanhados por ambos os pais, precisarão de um documento
de autorização de viagem autenticado em duas vias.
BUSINESS CENTER
Aberto 24 horas
Computadores e uma impressora estão disponíveis para sua comodidade.
Localização: no primeiro andar do prédio principal
Reservas: contate a recepção (9)
CAIXAS ELETRÔNICOS
Você encontrará caixas eletrônicos no hotel. São aceitos cartões nacionais e
internacionais de crédito. Note que este é um serviço terceirizado, oferecido
de acordo com a disponibilidade. Taxas adicionais poderão ser aplicadas.
Localização: próximo à área das lojas, na saída da ala Garden para o jardim
principal.
BABÁ
Aproveite o melhor das Cataratas sabendo que seus pequeninos estão
seguros. Este serviço terceirizado está disponível mediante solicitação,
com antecedência mínima de 24 horas e de acordo com a disponibilidade.
Contate a recepção na extensão 9. Taxas adicionais poderão ser aplicadas.
SIGNATURE BOUTIQUE
Diariamente: 12:00-20:00 (quarta-segunda)
Visite nossa loja para descobrir uma variedade de produtos sustentáveis,
presentes exclusivos Belmond e itens de higiene pessoal. Para os dias e
horários de funcionamento, entre em contato com a recepção.
Localização: próximo à Ala Jardim
Extensão: (9)
CHECK-IN E CHECK OUT
O horário de check-in é às 15:00 e o check-out às 12:00. Caso queira
estendê-lo, favor contatar a recepção e faremos o possível para atendê-lo
de acordo com a nossa disponibilidade.
Extensão: (9)
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CONCIERGE
Diariamente: 7:00-18:00
Nossos concierges estão prontos para lhe ajudar com recomendações
e excursões inspiradoras, reservas em restaurantes ou ainda se precisar
de transporte privativo. Por favor, entre em contato com a Iguassu
Experiences.
Localização: lobby
Extensão: 7104
TRANSPORTE DENTRO E FORA DO PARQUE NACIONAL
O concierge pode providenciar carros particulares com motoristas e guias
de acordo com sua conveniência e necessidade. Devido a uma restrição do
tráfego dentro do Parque Nacional, somente veículos autorizados podem
circular em seu interior. O serviço de vans é prioritário para os hóspedes
que estejam fazendo o check-in ou check-out. Os horários regulares da van
podem ser consultados na recepção e no aplicativo Belmond.
Extensão: 9
TÁXIS E CARROS PARTICULARES
Táxis e carros particulares não estão autorizados a entrar no Parque
Nacional. Para providenciar táxis no portão do parque, por gentileza, peça
assistência para a recepção. O hotel não se responsabiliza por quaisquer
serviços prestados por taxistas ou terceirizados.
PILLOW MENU
Tenha uma noite de sono maravilhosa, solicitando seu travesseiro favorito.
Temos quatro variedades disponíveis: Espuma viscoelástica, látex,
ortopédica e hipoalergênico.
OUTROS SERVIÇOS
Contate a recepção, na extensão 9, para obter assistência com qualquer um
dos itens seguintes:
Adaptadores e conversores;
Serviço de engraxate*;
Farmácia e drogaria*;
Lavanderia e lavagem a seco*;
TV, telefone e WiFi;
Serviço de despertar.
*Cobranças adicionais poderão ser aplicadas.
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PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU
O Parque Nacional do Iguaçu está aberto para visitantes das 9:00h às 17:00h,
horário de funcionamento da bilheteira, exceto em períodos especiais. Fora
do horário de abertura, o acesso ao Parque é exclusivo para os hóspedes
do Hotel das Cataratas. Por favor, note que o horário de abertura do Parque
pode mudar, sem aviso prévio, de acordo com as instruções da gestão do
Parque Nacional.
TORRE
Vá até a torre, o ponto mais alto do Parque Nacional do Iguaçu, para
admirar a vista excepcional das Cataratas, principalmente ao pôr do sol.
Disponível também uma exposição de fotos antigas do Hotel e Parque
Nacional do Iguaçu, fruto da parceria do projeto Memória das Cataratas.
Localização: no primeiro andar do prédio principal.
PASSEIOS, CONCIERGE
A Iguassu Experiences está a sua disposição para recomendar um itinerário
de passeios para para descobrir o melhor de Iguaçu, desde trilhas guiadas
pela natureza a emocionantes passeios de helicóptero, permitindo que você
se desconecte e aproveite ao máximo o seu tempo nas Cataratas do Iguaçu.
Entre em contato com nosso concierge na extensão 7104 para reservar sua
aventura.
PASSEIO “FIRST LIGHT”
Participe de uma caminhada exclusiva ao primeiro raio de sol e descubra
a mágica de um novo dia com Belmond e Leica Sport Optics. Situado no
coração do Parque Nacional do Iguaçu, o Hotel das Cataratas oferece
acesso privativo às quedas na primeira luz do dia, quando o parque ainda
está fechado para demais visitantes. Sinta uma trilha tranquila, exuberante
e repleta de vida selvagem, note o comportamento diferenciado das aves
e demais animais ao acordar da floresta. Observe através de um incrível
binóculo o nascer do sol com raios de luz de arco-íris. Encontre aves e
quatis ao longo de 275 cascatas.
DESCUBRA AS CATARATAS
É uma caminhada pela Trilha das Cataratas, acompanhada por um guia local
e é considerada uma experiência incomparável, pois o passeio acontece
antes da abertura do Parque Nacional para visitantes. Nosso guia apontará
detalhes e curiosidades sobre a maravilhosa fauna e flora que você terá a
oportunidade de apreciar durante o passeio.
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FELL THE ENERGY
Um monitor em bem-estar os acompanhará no passeio das Cataratas para
uma exploração com olhar voltado para fatores terapêuticos naturais. Todo
mundo adora estar perto das Cataratas do Iguaçu, mas poucos sabem por
quê. Durante a caminhada, além de contemplar as quedas, a experiência
é complementada com exercícios respiratórios e bioenergéticos, para
se conectar com os íons negativos que estão sendo produzidos pelas
tempestuosas cachoeiras e pela floresta subtropical circundante. Com a
ajuda de um medidor de íon de ar negativo, ilustramos que a energia das
Cataratas do Iguaçu tem explicação científica. É mais do que o som da
água correndo ou a beleza dela ricocheteando nas pedras; na verdade, está
influenciando sua saúde de uma forma positiva mensurável.
FOREST BATHING
Sinta o empoderamento da natureza com um banho de floresta em meio
a Mata Atlântica.O Forest Bathing, é uma terapia florestal que busca o
resgate da criança interior em conexão com a natureza. 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.
PARQUE DAS AVES CONECTA
Junte-se a flamingos e encante-se com sua beleza, alimente tucanos,
descubra curiosidades sobre aves pouco conhecidas da Mata Atlântica,
sinta de perto o bater das asas de uma revoada de quase 300 periquitos
resgatados do tráfico de animais e aprecie os sabores da floresta em uma
degustação com plantas alimentícias não convencionais.
Esta experiência intimista e exclusiva para hóspedes do Hotel das Cataratas,
proporciona uma conexão profunda com as aves e com a floresta. É
guiada por bióloga bilíngue e acompanhada por técnicos do Parque das
Aves, instituição que encanta milhões de visitantes, acolhe milhares de
animais e ajuda na conservação de um bioma único: a nossa Mata Atlântica.
Conecte-se à natureza e à missão de salvar espécies ameaçadas.
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VOO DE HELICÓPTERO
A forma mais espetacular para sentir e experimentar a grandeza e a magia
das Cataratas do Iguaçu, é com os voos de helicóptero .Com um voo de
10 minutos, os visitantes irão sobrevoar o gigante Parque Nacional, os
recortes do Rio Iguaçu, em meio a floresta, até chegar às lindas quedas
das Cataratas. O helicóptero circula várias vezes as Cataratas, permitindo
que você se maravilhe com a natureza e tire excelentes fotos. Vendo
este fenômeno natural de cima, a experiência é de tirar o fôlego e deixará
memórias que durarão uma vida. Voos de 35 minutos também estão
disponíveis, sobrevoando não apenas as Cataratas, mas também o Marco
das Três Fronteiras, onde pode ser visto o encontro entre Brasil, Paraguai e
Argentina, a Usina de Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo,
e a cidade de Foz do Iguaçu.
USINA ITAIPU
Aproveite a oportunidade para visitar a segunda maior usina hidrelétrica
do mundo e líder mundial em energia limpa e renovável, tendo produzido
mais de 2,5 bilhões de MWh desde que entrou em operação, em 1984.
Com 20 unidades geradoras e 14.000 MW de potência instalada, a Itaipu
Binacional fornece cerca de 15% da energia consumida no Brasil e 86% da
energia consumida no Paraguai. Sua impressionante arquitetura moderna e
tamanho colossal podem deixá-lo sem palavras. Em uma excursão guiada,
explore a maravilha da engenharia que é a Itaipu Binacional.

27

07 SEGURANÇA & EMERGÊNCIA

ACHADOS E PERDIDOS
O Hotel não se responsabiliza por nenhum objeto de valor deixado dentro
do apartamento ou em nossas dependências. Recomendamos a utilização
do cofre digital em seu apartamento. Se tiver perdido algum de seus
pertences, favor contatar a recepção. Faremos o possível para assisti-lo.
ATENDIMENTO MÉDICO
Trabalhamos em conjunto com clínicas privadas locais para fornecer ajuda
médica*, caso necessite entre em contato com a Recepção no ramal 9.
*Taxas adicionais podem ser aplicadas.
COFRES
Cofres estão disponíveis em todos os apartamentos. Recomendamos a sua
utilização, pois não nos responsabilizamos por valores deixados fora do
cofre.
ELETRICIDADE
A voltagem da energia local é 110V. Se precisar de alguma assistência,
contate a recepção, extensão 9.
EMERGÊNCIA
Em caso de qualquer emergência, por favor, ligue para a nossa recepção
imediatamente na extensão 9.
INCÊNDIO
Instruções como rotas de fuga estão disponíveis atrás da porta de entrada
do seu apartamento. Por favor, leia-as com cuidado e atenção.
RESTRIÇÕES ALIMENTARES
Nossos menus foram cuidadosamente elaborados para incluir pratos
adequados à dietas sem glúten e sem lactose. Todos os nossos menus
também incluem pratos vegetarianos. Por favor, não hesite em entrar
em contato com um membro da nossa equipe para informar quaisquer
restrições, alergias ou outras dietas especiais.
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O padrão dos requintados azulejos portugueses que modelam os interiores
do nosso hotel estão estampados na capa deste livro. Essas cerâmicas
vidradas têm sido valorizadas no Brasil desde o século XVIII por suas
qualidades decorativas e de resfriamento.
Assim como o rosa delicado da fachada do hotel, representado aqui como
cor de fundo, eles evocam a tradição, o artesanato e o estilo local.

