
 

 

 

 

 

 

 

 

Em território paraguaio vamos conhecer importantíssimos vestígios das Reduções Jesuíticas que faziam parte dos 30 

povos. Vamos percorrer boa parte da Rota Jesuítica entre o Sul, Redução de Santíssima Trindade, até Assunção a 

capital banhado pelo rio Paraguai e centro das atividades nacionais e culturais. Se destacam arquitetonicamente o 

Palácio do Governo e o Panteão. Próximo a ela e pequenas cidades que foram fundadas ainda nos séculos XVI e XVII 

estão Tobati, Atyra e Caacupé. Esta última com sua imensa basílica, única paraguaia. Em Atyra está o Mosteiro 

Marianela em estilo medieval. Já em território brasileiro faremos um City Tour por Foz, incluindo o Marco das 3 

Fronteiras e o Centro Budista. As Cataratas do Iguaçu consideradas Patrimônio Natural da Humanidade. 
 

1º dia, 17.07, sábado – Farroupilha/Porto Alegre/Santa Cruz–Saída de Farroupilha às 17h00 em local a ser 

determinado. Em P. Alegre no Haudy parque às 19h15. Em Santa Cruz embarque às 22h30 em local a ser 

determinado mais próximo da viagem com destino à Argentina e Paraguai.  Trânsito. Trâmites aduaneiros 

Brasil/Argentina.  

2º dia, 18.07, domingo – Santíssima Trinidad/Encarnación – Chegada pela manhã à redução de Santíssima 

Trinidad uma das mais importantes dos chamados 30 Povos. Boa parte está preservada e se destaca a praça e 

uma igreja maior, assim como as oficinas e colégio. À tarde instalação em hotel e tempo livre. Encarnación é 

considerada a Jóia do Sul do Paraguai e é a terceira em população. Assim como Ciudaddel Este, por ser fronteiriça 

com a Argentina possui uma Zona Franca. 

3º dia, 19.07, segunda-feira – Encarnación/Assunção –Após o café da manhã saída para a capital paraguaia e em 

trânsito pela Rota Jesuítica, visita a lugares com vestígios das antigas reduções. São destaque Santa Maria, 

Santiago, San Ignácio e Santa Rosa. Chegada no final da tarde. Instalação em hotel. 

4º dia, 20.07, terça – Assunção - Dia para conhecermos a capital paraguaia, fundada em 1537. A cidade está 

bastante modernizada, com prédios e construções modernas. Mas, ainda conserva seus ares de colônia 

espanhola, mesclando a herança dos nativos indígenas com a influência dos colonizadores espanhóis. Assunção 

tem um bom potencial turístico e está progredindo. Entre os principais atrativos estão a catedral, o Palácio do 

Governo, o versátil Museu do Barro, o Centro Cultural, o Mercado Público etc. O comércio e o artesanato. Noite 

livre. Sugerimos uma noite típica com arpas. 

5º dia, 21.07, quarta – Assunção/Atyra/Caacupé/Foz do Iguaçu–Após o café da manhã saída para uma visita ao 

Santuário da Virgem de Caacupé, única basílica católica no Paraguai, inaugurada em 1765. Caacupé é a capital 

espiritual do país. Após visitaremos pontos turísticos e religiosos em trânsito como a capela de Tobati e o 

Mosteiro de Marianela em Atyra da Congregação do Santíssimo Redentor e sua construção foi inspirada nos 

mosteiros medievais da Europa com muita elegância, beleza e originalidade. À tarde seguiremos para o Brasil, 

após trâmites aduaneiros nas cidades fronteiriças de Ciudaddel Este e Foz do Iguaçu. Hospedagem. 

6º dia, 22.07, quinta – Foz do Iguaçu – Após o café da manhã city tour pela cidade. Destaques são o Marco das 3 

Fronteiras, a Mesquita e o Centro Budista. Tarde dedicada a opcionais como as Cataratas Brasileiras e o Parque 

das Aves. Programação noturna a combinar. Pernoite. 

7º dia, 23.07, sexta – Foz do Iguaçu – Manhã destinada a opcionais (compras no Paraguai, visita a Itaipu). À tarde 

e no momento oportuno, saída para o Rio Grande do Sul. 

8º dia, 24.07, domingo – Santa Cruz do Sul/Porto Alegre/Farroupilha – Chegada à tarde. 



 

Serviços inclusos: 1) Transporte em ônibus especial para turismo (veículo LD da Mariotur 1090 – 

www.mariotur.com.br); 2) 05 diárias de hotel categoria turística e com café da manhã; 3) coordenador 

brasileiro e guia paraguaio em idioma espanhol nos passeios no Paraguai; 4) 1 almoço em Atyra; 5) City tour em 

Foz do Iguaçu com guia brasileiro. 

 

Hotéis previstos: 

1) Encarnación: Luxur ou Sun Hotel ou similar;  

2) Asunción: Gran Hotel Paraná ou Pantanal Inn ou similar;  

3) Foz do Iguaçu:Viale Tower - www.vialehoteis.com.br; 

 

Não incluso: 1) Passeios não descritos no roteiro; passeios opcionais; 2) alimentação e bebidas; 3) gastos extras 

nos hotéis; 4) Ingressos em geral, exceto o da Redução de Santíssima Trinidad; 5) seguro viagem (consultar os 

diferentes planos); 6) despesas pessoais e qualquer outro serviço citado no roteiro como incluso. 

Preço e condições de pagamento (valores em Reais e por pessoa): 
Condições Apto Triplo Apto Duplo Apto SGL 

À Vista 1.842,00 1.923,00 2.628,00 

3 X no cheque pré 614,00 641,00 876,00 

1 + 5 X 323,00 338,00 461,00 

1 + 3 X 470,00 492,00 671,00 

Tabela elaborada em 22.12.2021 e sujeita a alteração sem prévio aviso 
 

QUADRO DE DISTÂNCIAS 
ENTRE LUGARES KILOMETROS 

Porto Alegre/Santa Cruz 178 

Santa Cruz/São Borja 438 

São Borja/S. Trinidad 140 

S. Trinidad/Encarnación 28 

Encarnación/Asunción 360 

Asunción/Caacupé 53 

Caacupé/Atyra 18 

Atyra/Ciudad del Este 280 

Foz do Iguaçu/Santa Cruz 830 

Santa Cruz/Porto Alegre 178 

 

DOCUMENTAÇÃO: É indispensável que o passageiro (adulto ou menor) leve carteira de identidade civil (emitida 

até 10 anos) ou passaporte (mínimo de 03 meses de validade). O documento deverá estar em bom estado de 

conservação. Menores de 18 anos viajando só ou acompanhados apenas de um dos pais deverão portar 

autorização do Juizado de Menores. 

Consulte: 

1) https://cataratasdoiguacu.com.br;  

2) https://www.youtube.com/watch?v=tjTvVGZuLAU; 

3)  https://www.visitparaguay.travel;  

 

http://www.mariotur.com.br/
http://www.vialehoteis.com.br/
https://cataratasdoiguacu.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=tjTvVGZuLAU
https://www.visitparaguay.travel/

