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FIM DE ANO
Hotéis de Foz do Iguaçu preparam programação especial
ção é 100% computadorizado.

Uma das simpatias para começar bem o ano
é passar o réveillon perto da água, que leva
tudo o que passou de ruim e traz boas energias. Então, Foz do Iguaçu é a pedida certa:
aqui, é tanta água que ela até dá espetáculo.
O site oreveillon2014.com/dicas lista Foz do
Iguaçu entre três dicas para passar a virada
de ano, por dois motivos: pela “excelente
rede hoteleira” e por sediar as Cataratas do
Iguaçu, uma das sete maravilhas do mundo.
Segundo o site, “Foz do Iguaçu não tem
grandes festas populares de réveillon, mas
tem ótimos hotéis e resorts que fazem festas de réveillon incríveis!”

Alguns exemplos
Os hotéis que já anunciaram a programação de
fim de ano prometem agradar a todos os públicos. É só pesquisar pelo preço e pelas atrações.
O Rafain Palace Hotel promove o réveillon
“Mistérios de Istambul”, que inclui open bar
(com uísque 12 anos e espumante), show
pirotécnico, música ao vivo, jantar de gala
com pratos à base de salmão e cascatas de
camarão. À meia-noite, show pirotécnico,
com o detalhe de que o sistema de detona-

O Mabu Thermas
Resort anuncia o
Grand
Réveillon
2013, com música
ao vivo, show de
fogos, brinde com
champanhe e ceia.
Nos dois dias seguintes, haverá ainda o jantar Aquarela do Brasil, com
show do cantor Guilherme Arantes.
O Harbor Hotel Colonial começa a programação de final de ano no dia 28, com a Noite Árabe, um jantar com música ao vivo; no
dia 29, Noite Italiana; no dia 30, Noite Portuguesa. Na virada do ano, o réveillon terá
como tema “Uma noite em Hollywood”.
No Recanto Park Hotel, os turistas também
têm um pacote para três noites especiais,
com jantares temáticos. E, no réveillon,
show-baile e show pirotécnico.
O Galli Palace Hotel promove no réveillon a
Noite Havaiana. No dia 28, haverá a Noite da
Pizza, depois a Noite Brasileira e, no dia 30, a
Noite Árabe. Música a cargo de um DJ, todas
as noites, e show pirotécnico na virada.
O Panorama & Acquamania Resort terá a
noite do réveillon inspirada nos Mistérios
do Oriente. A festa será numa grande tenda, com queima de fogos, show de danças
e música ao vivo. A programação gastronômica começa no dia 29, com a Noite Árabe.
No dia 30, Noite Asiática, com gastronomia japonesa e chinesa.
Outro hotel em Foz do Iguaçu que promete

muita festa no réveillon 2014 é o Viale Cataratas, que terá pacotes a partir de três noites.
Na virada, ceia com todas as bebidas, decoração temática e show de fogos. A festa continua depois da meia noite com música ao vivo.

Mais opções
Mas não são apenas estes hotéis que oferecem um bom réveillon. As opções são variadas e podem ser conferidas pela internet
ou em agências de viagem.
O importante é garantir uma entrada de
ano novo na região onde as águas produzem muita energia, em qualquer sentido (Itaipu, no Rio Paraná, gera quase um
quinto de toda a eletricidade consumida
no Brasil) e um espetáculo único no planeta – as Cataratas do Rio Iguaçu.

CURTAS
Luau das Cataratas - Quem ainda não pôde
apreciar as Cataratas do Iguaçu sob a luz da
lua cheia – com direito até ao arco-íris de
prata -, tem mais duas chances este ano.
O Luau das Cataratas será nos dias 17 e 18,
a partir das 20h. O ingresso para o passeio
custa R$ 45 por pessoa e inclui o transporte
dentro do Parque Nacional do Iguaçu.
Mais informações: www.facebook.com/Cataratas.luau ou luau@catarataspni.com.br
ou pelo telefone (45) 3521-4443.
Presidente do ICVB – O
agente de viagem Fernando Martin (foto) foi eleito para a presidência do
Iguassu Convention & Visitors Bureau (ICVB). Ele ficará no cargo por um ano.
Fazem parte do Conselho Diretor, ainda: Ênio
Eidt (vice-presidente), Paulo Angeli (vice-presidente), Moacir dos Santos (diretor administrativo), Candido Ferreira (vice-diretor administrativo) e Osvaldo Neto (vice-diretor financeiro).
O Conselho Deliberativo é formado por Fernando Martin (presidente), Jaime Nascimento (representante do setor público) e pelos
membros titulares Carlos Silva e Mauro Sebastiany. Olecídio Dias Junior e Odivan Eggert são suplentes.
No Conselho Fiscal, os titulares são Simone
Vilanueva e Jayme Mendes, que têm como
suplentes Cyntia Braga e Gilberto.
Cataratas em Buenos Aires - Na quarta-feira
(11), em Buenos Aires, foi inaugurado um
monumento em homenagem às Cataratas
do Iguaçu, para comemorar os dois anos em
que o atrativo foi eleito uma das Novas Sete
Maravilhas da Natureza.

NATAL DAS CATARATAS
Confira a programação
para este final de semana

trio iguaçuense Fumê & Duo Copetti faz
sua homenagem à boa MPB.

O Natal das Cataratas, em Foz do Iguaçu,
garante boa diversão para toda a família,
sejam moradores ou visitantes. A Praça
do Mitre, onde está instalada a Vila do
Natal, tem programação cultural todas as
noites, além da presença do Papai Noel, a
partir das 19h.

No sábado, a Praça do Mitre recebe a Caravana da Coca-Cola, que este ano tem como
tema “Compartilhe a magia”. A chegada
está prevista para as 20h30. Às 21h, o grupo
curitibano Trio D’Favetti e Banda faz uma
viagem musical pela MPB – e também com
composições próprias.

Nesta sexta-feira, às 20h30, haverá a Noite
Brasileira. Começa às 20h30, com a apresentação dos Amantes da Viola. Depois, o

No domingo, tem o Show de Gaita Ponto, a
partir das 20h30. É só ir à Praça do Mitre e
curtir, porque a diversão é gratuita.

DIVULGAÇÃO

Revista traz oito páginas sobre atrativos de Foz
A revista Avenida, encartada no jornal paulistano Metrô News, dedicou oito páginas
ao destino Iguaçu. A reportagem mostra
que “o roteiro em Foz garante aventura,
natureza e compras”.

entre os usuários do metrô de São Paulo,
principalmente.

Em belas fotos, o fotógrafo registra as Cataratas, a usina de Itaipu e o Parque das
Aves. Traz como destaque, ainda, uma foto
da Skydive, mostrando o salto duplo de paraquedas sobre a paisagem da fronteira.
A revista saiu também com tiragem de 170
mil exemplares, para distribuição gratuita

SEM TRIBUTO

Contribuição espontânea agora está livre do ISSQN
Uma antiga reivindicação do setor de
turismo de Foz do Iguaçu foi atendida: a
contribuição espontânea destinada ao
desenvolvimento turístico não será mais
tributada com o ISSQN (Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza).

Com 280 metros de extensão, o monumento
reproduz a Garganta do Diabo. Uma passarela permite ao público chegar perto da queda
d’água, replicando a forma como é vista do
lado argentino das Cataratas.
O monumento está instalado na Praça Misiones, localizada na esquina das avenidas
Maio e 9 de Julho, a cinco quadras do Obelisco de Buenos Aires.
Top 10 – O Hotel Del Rey, um pequeno 3 es-

A contribuição é feita pelos hotéis que
mantêm o Iguassu Convention & Visitors
Bureau (ICVB), pela Cataratas S.A.,
concessionária que administra o Parque
Nacional do Iguaçu, e pela Fundação
Parque Tecnológico Itaipu, que administra
o Complexo Turístico Itaipu.

trelas localizado no centro de Foz do Iguaçu, e o 5 estrelas Hilton Morumbi, de São
Paulo, foram os dois hotéis brasileiros incluídos na lista “Top Rated Hotel 2013” da
América Latina, do site de reservas online
hotel.info (www.hotel.info/pt-br/).

A partir de um pedido do ICVB e do Fundo
Iguaçu, o secretário municipal de Turismo,
Jaime Nascimento, fez uma consulta técnica
à Secretaria Municipal da Fazenda, com base
num processo preparado por uma empresa
que presta serviços de contabilidade ao
Iguassu Convention & Visitors Bureau.
O entendimento é que a contribuição não é
tributável, já que os recursos são utilizados
pela Gestão Integrada do Turismo na
divulgação do destino, como a participação
em feiras e congressos e na elaboração de
folders e outros materiais de divulgação.

Com base na avaliação de clientes, os hotéis
receberam pontuações por itens como qualidade do quarto, cordialidade dos funcionários, limpeza, nível de ruído, relação qualidade/preço e café da manhã/gastronomia.
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