
 

Rodovia das Cataratas, Km 2,5 
Foz do Iguaçu – PR – Brasil 

CEP: 85853-000 – Fone: 55 45 3529-85-80 – 55 45 3026-3001 
 

Foz do Iguaçu Paraná, 05 de janeiro de 2023. 
 
 
A: Ministério Público 
At: Camila Andrade 
Fone: (41) 98761-7816 
E-mail: cerimonial@apmppr.org.br  
 
 
Ref.: Congresso Estadual do Ministério Público 
 
 
Em atenção a sua solicitação, enviamos orçamento para o evento 
em referência a realizar-se no Bourbon Thermas Eco Resort em Foz 
do Iguaçu Paraná, no período de 16 a 19 de março de 2023. 
 
1.!Transfer 
 
Aeroporto de Foz do Iguaçu/Hotel 
Data: 16.03.2023 – 4ª Feira 
Valor por pessoa (mínimo de 02 pax):..................R$ 65,00  
 
Hotel/Aeroporto de Foz do Iguaçu  
Data: 19.03.2023 – 6ª Feira 
Valor por pessoa (mínimo de 02 pax):..................R$ 65,00 
 
Os participantes deverão estar com suas malas prontas na recepção 
com 02 horas de antecedência do horário da saída do seu voo. 
 

Hotel Belmond Cataratas serão aplicados outros valores. 
 

Observações: 
Os transfers serão efetuados em carros, vans ou ônibus, conforme 
planilha dos voos. 
 
No dia da chegada um coordenador ficará no aeroporto.  
 
No período da estadia um coordenador ficará no hotel. 
 
Em caso de no show, cobraremos os valores das chegadas e saídas 
conforme quantidades contratadas. 
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2.!Passeios 
 

Os Valores são para grupos mínimo de 10 pessoas. 
 
Opção 01 – Trilha das Cataratas Brasil + Almoço Porto Canoas 
(sem Bebidas) 
Localizada dentro do Parque Nacional, o passeio consiste em uma 
caminhada de 01 Km. Durante esta caminhada há vistas panorâmicas 
das Cataratas e, ao final, uma fantástica aproximação (molhada) 
da Garganta do Diabo e principais saltos. O passeio termina na 
parte superior das Cataratas do Iguaçu cujo acesso se dá através 
de escadas ou elevador panorâmico. 
 
Data: 17 e 18 de março de 2023 
Horário de saída: A definir 
Aberto diariamente das 09h00 às 16h00 
Duração do passeio: 03 horas com transporte. 
 

!! Transporte + almoço + ingresso para Brasileiros  
(por pessoa): ......................................R$ 288,00 

 
Inclui 01 sobremesa. 
 

Não inclui bebidas, não inclui serviços de decoração e 
sonorização de qualquer natureza. 
 
Observações: 

O restaurante fica localizado dentro do Parque Nacional do 
Iguaçu 
Valores do almoço no mesmo dia do passeio as Cataratas 
Brasileiras. 
Se forem realizar em outro dia terá custo adicional do transporte 
e ingressos. 
 
 

!! Ingresso Estrangeiros se houver no grupo será cobrada a 
diferença (por pessoa): ..........................R$ 86,00  
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Opção 02 – Trilha das Cataratas + Barco Macuco Safári + + 
Almoço Porto Canoas (sem Bebidas) 
O passeio tem início com um percurso de 3 km em uma carreta 
puxada por veículo elétrico e uma caminhada de 600m na mata, 
depois barcos levam os visitantes a viver de perto as emoções 
das Cataratas do Iguaçu. Com muita segurança, pilotos 
experientes fazem manobras radicais, subindo o rio Iguaçu. O 
piloto aproxima a embarcação para proporcionar um rápido e 
divertido banho, onde todos saem encharcados. A sensação de estar 
literalmente embaixo de uma das quedas é indescritível, é como 
lavar a alma e se sentir renovado. 
 
Data: 17 e 18 de março de 2023 
Horário de saída: A definir 
Aberto diariamente das 09h00 às 16h00 
Duração do passeio: 06 horas com transporte. 
 

!! Transporte + almoço + ingresso para Brasileiros + Macuco 
Safári de Barco (por pessoa): ....................R$ 674,00 

 
Inclui 01 sobremesa. 
 

Não inclui bebidas, não inclui serviços de decoração e 
sonorização de qualquer natureza. 
 
Observações: 

O restaurante fica localizado dentro do Parque Nacional do 
Iguaçu 
Valores do almoço no mesmo dia do passeio as Cataratas 
Brasileiras. 
Se forem realizar em outro dia terá custo adicional do transporte 
e ingressos. 
 

!! Ingresso Estrangeiros se houver no grupo será cobrada a 
diferença (por pessoa): ..........................R$ 86,00  
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Parque das Aves 
Localizado perto do Parque Nacional, o Parque das Aves possui 
mais de 900 aves e 150 diferentes espécies do Brasil. Um terço 
destas espécies são consideradas em risco de extinção. O passeio 
é feito por passarelas sinalizadas em uma área de 630m, passando 
por enormes viveiros, decorados com cascatas, pontes rústicas e 
jardins. 
 
Data: 17 e 18 de março de 2023 
Horário de saída: A definir 
Aberto diariamente das 08h30 às 16h30min 
Duração do passeio: 02h30min 
 

!! Transporte (por pessoa):..........................R$ 65,00  
 

!! Ingresso (por pessoa):............................R$ 80,00 
 
Hidrelétrica Itaipu visita panorâmica 
Data: 18 de março de 2023 
Horário de saída: A definir 
Aberto de Quarta-Feira à Segunda-Feira. 
Início: 08h30 às 16h00 com saídas em cada 30 minutos 
Saída do hotel com 01 hora de antecedência ao horário escolhido 
Duração de ida e volta: 03h00 
 

!! Transporte (por pessoa):..........................R$ 70,00  
 

!! Ingresso (por pessoa): ...........................R$ 56,00  
 
Transporte e almoço Confis (sem bebidas) 
Data: 18 de março de 2023 
Horário de saída: A definir 
 

OPÇÃO 1 
ENTRANTE: SALADAS VERDES  
PRINCIPAL: BIFE DE CHORIZO 300G  
GUARNIÇÃO: BATATA RÚSTICA, LEGUMES, ARROZ E CHIMICHURI. 
SOBREMESA: S’MORE (BRIGADEIRO DE CHOCOLATE AMARGO, MARSHMALLOW 
GRATINADO ACOMPANHADO DE BISCOITO DE LEITE) 
 

OPÇÃO 2 
ENTRANTE: SALADAS VERDES  
PRINCIPAL: SALMAO 300G  
GUARNIÇÃO: BATATA RÚSTICA, LEGUMES E ARROZ. 
SOBREMESA: S’MORE (BRIGADEIRO DE CHOCOLATE AMARGO, MARSHMALLOW 
GRATINADO ACOMPANHADO DE BISCOITO DE LEITE) 
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OPÇÃO 3 
ENTRANTE: SALADAS VERDES  
PRINCIPAL: MACARR!O COM RÚCULA (PENNE SALTEADO COM TEMPEROS 
ESPECIAIS E FINALIZADO COM AZEITONAS PRETAS, RÚCULA E TOMATE 
SECO) 
SOBREMESA: S’MORE (BRIGADEIRO DE CHOCOLATE AMARGO, MARSHMALLOW 
GRATINADO ACOMPANHADO DE BISCOITO DE LEITE) 
 

TODOS OS PRATOS S!O PREPARADOS NA PARRILHA. 
 

!! Transporte + Almoço (por pessoa sem bebidas): ....R$ 200,00  
 
Informações:  
 
Para os passeios, todos deverão levar os documentos. 
 
Documentos obrigatórios para cruzar as fronteiras 
Brasil/Paraguai Brasil/Argentina Carteira de identidade (RG) 
com máximo 10 anos da data de emissão, CNH Vigente 
ou Passaporte; não serve qualquer outro documento. 
 
Menores acompanhado somente por um dos pais, ou sem eles, devem 
portar autorização feita pelo juizado do menor para cruzar a 
fronteira do Brasil/Argentina ou Brasil/Paraguai. 
 
Se as crianças tiverem passaporte, devem portar também, a 
certidão de nascimento. 
 
3.!Forma de pagamento: 
 
Os valores são em reais por pessoa, conforme mencionado com 
pagamento antecipado via pix ou cartão de crédito. 
 
Os serviços serão exclusivos para o seu evento, em veículos com 
ar condicionado e motorista uniformizado. Nos ônibus haverá 
acompanhamento de guias, credenciado pelo Ministério do Turismo, 
conforme normas vigentes e fiscalização de prefeitura municipal. 
 
Inclui nos valores: transporte, pedágios, estacionamentos, guia 
local e coordenação logística durante todo o seu evento. 
 
Cordialmente, 
Oclecidio Dias Junior 
Diretor 
Fone: 55 45 99976-0201 


