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Gestão Integrada do Turismo
Foz do Iguaçu

Siga-nos no Twitter
e no Facebook

FERIADÃO
Expectativa é de quebra de recordes nos atrativos de Foz do Iguaçu
O feriado da Semana Santa, que emenda
com o Dia de Tiradentes, promete ir para a
história. A expectativa é de hotéis lotados,
35 mil visitantes nas Cataratas do Iguaçu e
11 mil no Complexo Turístico Itaipu. No lado
brasileiro e no lado argentino das Cataratas,
haverá horários especiais de funcionamento,
para atender ao intenso movimento previsto.
A vinda de turistas estrangeiros, principalmente argentinos, contribui para lotar os
hotéis de Foz do Iguaçu e para o crescimento no número de visitantes nas Cataratas e
em Itaipu. Só os argentinos devem ocupar
cerca de 10% das vagas nos hotéis iguaçuenses, além de lotar os hotéis da vizinha
Puerto Iguazú.
O número de argentinos poderia ser ainda
maior se não fosse a crise no país vizinho,
que obrigou o governo a adotar medidas
para restringir a evasão de divisas, o que
acabou prejudicando as viagens ao exterior. Na Semana Santa de 2013, os turistas
da Argentina representaram cerca de 40%
do total de visitantes no lado brasileiro
das Cataratas.

Hotéis
Este ano, o feriado da Semana Santa se somou ao do Dia de Tiradentes (na segunda-feira), o que contribui para a vinda de mais
turistas brasileiros, compensando a redução no número de argentinos.
A ocupação dos hotéis, tanto em Foz do
Iguaçu quanto em Puerto Iguazú, deve superar 90%, situação mais ou menos semelhante à do ano passado. Mas, no caso de
Foz, vale lembrar que o número de leitos saltou de 23 mil, em 2013, para os atuais 27 mil.

Parques
Para atender os 35 mil turistas que devem
visitar as Cataratas, entre os dias 18 e 21, o
Parque Nacional do Iguaçu vai reforçar a frota de ônibus e o número de funcionários. Na
sexta-feira, 18, além dos 18 ônibus próprios
do parque, haverá cinco extras; no sábado,
três; e no domingo, dois ônibus extras.
O Parque abrirá os portões mais cedo na
sexta-feira e no sábado, dias 18 e 19, quando

o atendimento
aos visitantes
será das 8h às
17h. Nos demais dias do feriadão, o horário de abertura
será normal, às
9 horas.
No lado argentino das Cataratas, o Parque Nacional Iguazú
também abrirá mais cedo: às 7h30, do dia 17
(quinta-feira) ao dia 20 (domingo). Haverá reforço de ônibus para o transporte de visitantes.

Itaipu
Os atrativos do Complexo Turístico Itaipu
devem atrair 11 mil visitantes, superando
até mesmo os números do último carnaval,
quando a usina recebeu cerca de 10.800
pessoas, e o feriado da Páscoa de 2013,
quando foram registrados 7.621 turistas.
Para atender a demanda, Itaipu colocará 20
horários extras para a Visita Panorâmica,
mais procurada, e dois horários extras por
dia para o Circuito Turístico Especial, que
possibilita aos visitantes uma incursão pela
barragem e pela casa de força da usina.

MEIA MARATONA

Lançamento da prova será dia 30 de abril. Disputa será em setembro
O lançamento oficial da oitava edição da
Meia Maratona das Cataratas do Iguaçu
será no próximo dia 30, quando também
será divulgado o site que receberá as inscrições dos atletas. A prova, normalmente
disputada no primeiro semestre, este ano
ficou para 14 de setembro, por causa dos
jogos da Copa do Mundo.

A previsão é que participem da disputa 3
mil corredores, do Brasil e de outros países,
segundo Adélio Demeterco, diretor da Cataratas do Iguaçu S.A., que promove a corrida,
junto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
O grande atrativo da prova é que todo o

percurso de 21.097 metros é feito dentro do Parque Nacional do Iguaçu,
com direito a correr por
um bom tempo ao lado
do visual das Cataratas,
uma das sete maravilhas
mundiais da natureza.

KARATÊ

Foz sedia em maio o
campeonato mundial para
seniores e veteranos

O campeonato é promovido pela Confederação Nacional Esportiva de Karatê Interestilos (Cneki), criada em 2008.

Atletas de 35 países participam entre 12 e 18
de maio, em Foz do Iguaçu, da segunda edição do Campeonato Mundial de Karatê para

As provas em Foz
• Nos dias 12 e 13, em Foz do Iguaçu,
haverá a Seletiva Nacional Cneki para
Mundial de Adultos e Veteranos.
Seniores e Veteranos e da Copa Internacional de Karatê para Crianças e Cadetes. As
disputas serão no Ginásio Costa Cavalcanti.
A primeira edição do campeonato ocorreu
em junho do ano passado, em Portoroz, na
Eslovênia. O Brasil terminou em sexto lugar,
com duas medalhas de ouro, quatro de prata
e três de bronze. A Itália foi a campeã, seguida por Inglaterra, Rússia, Sérvia e Eslovênia.

CATARATAS DO IGUAÇU
Concurso pelo Facebook vai
premiar as melhores fotos
Aberto a amadores e profissionais, o Concurso Fotográfico Maravilha da Natureza vai
premiar as oito melhores fotografias das Cataratas feitas por
visitantes brasileiros e estrangeiros; as cinco melhores de
moradores de Foz do Iguaçu e
região; e as duas melhores feitas por funcionários do Parque
Nacional do Iguaçu.
As fotos podem ser enviadas,
“inbox”, para a página das Ca-

taratas do Iguaçu no Facebook
(facebook.com/cataratasdoiguacu), até o dia 30 de abril.
As 20 fotografias de cada modalidade com maior número
de curtidas na rede social serão avaliadas por uma comissão julgadora.
Visitantes brasileiros e estrangeiros premiados terão inclusão da fotografia na Exposição
Luau das Cataratas e ganharão
o Kit Cataratas (boné, quati de
pelúcia, caneca, camiseta, pôster das Cataratas e livro).
Moradores de Foz e região e
funcionários do parque concorrem a cortesia para o Luau
das Cataratas, jantar no Restaurante Porto Canoas, com
direito a acompanhante, e o
Kit Cataratas. Os nomes dos
ganhadores serão divulgados
em 2 de junho.

• Nos dias 15 e 16, acontece a World
Cup Brasil Internacional, para
crianças e cadetes (de 6 a 17 anos).
• Nos dias 16 e 18, adultos e veteranos (mais de 18 anos) disputam o Campeonato Mundial
(World Championship Iku).

CURTAS
Skydive – A
e m p r e s a
Skydive Foz,
que
promove saltos de
paraquedas
em Foz do
Iguaçu,
vai
reunir nesta
quinta-feira
(17) os profissionais que trabalham com o turismo para
apresentar o “Salto duplo de
paraquedas com visual da
Barragem de Itaipu”.
Já com boa procura por parte dos turistas, o salto duplo
pode ser feito por qualquer
pessoa, com um rápido treinamento um pouco antes do
voo. Do alto, é possível visualizar toda a região de fronteira, em especial a usina de
Itaipu e o seu reservatório.
Boogie – A Skydive Foz também abre nesta quinta-feira

o “Boogie das Três Fronteiras”, um evento que vai reunir paraquedistas do Brasil,
Paraguai e Argentina. Até
o dia 21, eles farão saltos a
quase 4 mil metros de altura,
utilizado um avião Pilatus
Porter PC-6, de fabricação
suíça, considerado o mais
seguro para o paraquedismo.
Hotel Show – De 28 a 30 de
maio, o Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu (Sindhotéis) promove o Hotel
Show 2013, que trará as novidades para o setor.
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