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NOVO ATRATIVO
Parque Aquático de Itaipulândia abre para o público em dezembro
até um palco para shows, com um telão de led
gigante e aparato de som de última geração.

Ampliação
A empresa Rio Water Planet, que mantém no
Rio de Janeiro o maior parque aquático da América Latina, vai instalar em Itaipulândia ainda
mais brinquedos, numa nova etapa do projeto.
Ao final das obras, o parque terá 45 atrativos – incluindo mais uma piscina de ondas
e um rio selvagem, onde os botes descem
com mais velocidade e enfrentam obstáculos e curvas radicais.

O Parque Aquático Termal Lago de Itaipu,
em Itaipulândia, a 70 quilômetros de Foz do
Iguaçu, vai ser aberto para o público em geral ainda na primeira quinzena de dezembro.
O parque está operando desde fevereiro,
mas apenas os associados têm acesso aos
atrativos, alguns dos quais ainda estão em
fase final de instalação.
Em janeiro de 2014, a empresa concessionária do parque, a Rio Water Planet, vai iniciar as obras de um apart-hotel, que terá
216 unidades e deve ser concluído até 2015.

Brinquedos
Instalado numa área
total de 260 mil m²,
o Parque Aquático
Termal Lago de Itaipu
oferece uma série de
brinquedos, incluindo
três tobogãs aquáticos
e uma piscina termal,
onde a água, captada
do Aquífero Guarani,
mantém-se natural-

mente aquecida
a 36 graus.
Há atrativos para
todas as idades. As crianças contam com
uma área de piscinas e brinquedos, incluindo
o castelo das águas, toboáguas infantis e um
lagoon com mais de 2 mil metros quadrados.
Para os adultos, há desde a piscina termal
coberta para 700 pessoas, com barzinho
anexo, até três toboáguas gigantescos: o
Camicase, o Queda Livre e o Caracol. Cada
um deles proporciona um tipo diferente de
emoção e divertimento. Para todas as idades, já está pronta uma piscina de ondas.

Bares molhados
Também está em fase de conclusão o Rio
Lento, que permitirá navegar em botes
individuais por corredeiras que percorrem
toda a área do parque. Na piscina externa,
já estão funcionando dois bares molhados
- os fregueses fazem o pedido de lanches e
de bebidas sem sair da água.
Há ainda uma área de restaurantes, quiosques e

Um dos tobogãs que ainda serão instalados,
o Bubba Surge, terá oito pistas simultâneas
de descida em botes para até quatro pessoas, além de esteiras rolantes que farão a subida dos botes de volta ao topo do toboágua.

Investimentos
Com os novos equipamentos e a construção
do hotel, os investimentos totais da empresa carioca deverão chegar a R$ 30 milhões.
A intenção é que o parque atraia não só os
moradores da região de Foz do Iguaçu e do
Oeste do Paraná, mas também do Paraguai
e Argentina, além dos turistas que vêm ao
destino conhecer as Cataratas do Iguaçu.
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NOVAS 7 MARAVILHAS
Campanha mundial sorteará viagens para sete casais
As Novas Sete Maravilhas da Natureza se
unem, mais uma vez, para promover a campanha “WonderLove”, que sorteará viagens
turísticas aos seus atrativos para sete casais de qualquer ponto do planeta.
O casal sorteado escolherá qual maravilha pretende visitar, com todas as despesas
pagas. Para participar, basta entrar no site
www.visit7wonders ou em www.facebook.
com\visit7wonders e preencher os dados. O
sorteio será no dia 24 de fevereiro de 2014.
O vídeo da campanha esclarece a ideia
da promoção: “Se você ama a natureza. Se
você ama alguém. Nós temos o presente
perfeito para você e seu (sua) parceiro(a):
uma fantástica viagem para uma das sete
maravilhas naturais. Totalmente grátis”.

Aniversário
O lançamento da campanha está sendo feito
nesta segunda-feira, dia 11, simultaneamente
em todos os destinos. Em Foz do Iguaçu, a
campanha conta com o apoio da Gestão Integrada do Turismo, que une todas as entidades
públicas e privadas representantes do setor.
“É uma promoção que trará visibilidade internacional para o Destino Iguaçu”, afirma
Paulo Angeli, presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), de Foz do Iguaçu.
Marcelo Almada, coordenador da campanha,
destaca que “é uma grande oportunidade de
potencializar as sete maravilhas naturais do
mundo, que foram escolhidas pelo voto de
centenas de milhões de pessoas”.
O dia 11 foi escolhido, pois, nesta data, se
comemoram dois anos do anúncio da escolha das Novas Sete Maravilhas da Natureza.
A eleição, promovida pela fundação suíça
New Seven Wonders, teve a participação de
440 belezas naturais de todo o mundo, das
quais 28 chegaram à última etapa, sempre
por votação popular.
As Novas Sete Maravilhas Naturais, anunciadas no dia 11 de novembro de 2011, são:
Cataratas do Iguaçu, Amazônia, Baía de

Ha-Long (Vietnam), Ilhas de Jeju (Coreia do
Sul), Parque Nacional de Komodo (Indonésia), Rio Subterrâneo de Puerto Princesa (Filipinas) e Montanha da Mesa (África do Sul).

Em conjunto
O sorteio é organizado por Visit7Wonders,
um programa de promoção conjunta das
Novas Sete Maravilhas da Natureza, cujo
objetivo é justamente contribuir para o
crescimento do turismo em cada um desses destinos.
O programa faz a divulgação em conjunto dos
atrativos em feiras internacionais de turismo,
desenvolve pacotes turísticos para visitas aos
sete destinos, inclusive oferecendo pacotes
especiais em acordos com grandes companhias aéreas. E, em cada uma das sete maravilhas, há divulgação sobre as outras seis.

Uma decisão da Força Aérea do Peru, de
reativar o seu Departamento de Investigação de Fenômenos Aéreos Anômalos,
certamente será comemorada pelos participantes do 2º Fórum Mundial de Ufologia,
que acontece entre 21 e 24 de novembro,
em Foz do Iguaçu.
Segundo o jornal inglês The Guardian, o departamento estava desativado desde 2001,
mas voltará a atuar devido ao número cada
vez maior de avistamento de discos voadores noticiados pela imprensa peruana. A
unidade contará com sociólogos, arqueólogos, astrônomos, meteorologistas e militares para analisar os eventos.
A Força Aérea do Peru quer ouvir as pessoas
que avistarem óvnis para investigar o fenômeno e fazer análises. O jornal lembra que
o país abriga as famosas linhas de Nazca,
grandes sulcos no chão formando figuras
que só podem ser vistas do alto, o que gerou especulações de que tenham sido feitos
por extraterrestres.

Vigília
A expectativa dos participantes do fórum,
que no ano passado também se reuniram
em Foz do Iguaçu, é de avistar óvnis. Para
isso, o encontro inclui uma vigília astronômica internacional no Parque Tecnológico
Itaipu (PTI).
Em 2012, o fórum reuniu em Foz do Iguaçu
34 conferencistas de 12 países. O destaque
deste ano será o americano Stephen Bassett, ativista pela liberdade de informações ufológicas.
No evento, ele defenderá a proposta de que
os assuntos sobre exopolítica – relacionados à vida extraterrestre - sejam discutidos
nas Nações Unidas.

Serviço
O Fórum Mundial de Ufologia ocorrerá no
Hotel Golden Tulip, nos dias 21, 22, 23 e
24. Mais informações e inscrições: http://
www.ufoz.com.br.
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