
Passeio Superior
Sua rota consiste de passarelas planas, 
com vista panorâmica das Cataratas 
desde a parte superior do Rio, 
proporcionando uma paisagem 
fascinante visível do topo de todas as 
quedas. O caminho é totalmente 
acessível.

Passeio Inferior
Este passeio oferece vistas intermináveis, 
de frente ou de lado, de maneira mais 
tangível e maior. Evidenciam as cachoeiras 
em todo seu esplendor e convida a 
internalizar a selva, oferecendo um 
contato íntimo com a natureza através de 
um percurso que faz sentir sensações com 
a possibilidade única de estar justo 
embaixo das cataratas. 

Garganta do Diablo
A majestosa Garganta do Diablo, com 
mais de 80 metros de queda, é a 
cachoeira mais famosa e chocante das 
Cataratas do Iguazú. 

Qualidade e 
Meio Ambiente
Pela orientação para satisfazer o cliente,  
IGUAZÚ ARGENTINA foi o primeiro destino 
turístico argentino em contar com um 
sistema de gestão de qualidade certificado 
(ISO 9001). O Parque Nacional Iguazú 
também foi o primeiro de Latino- América 
em certificar una norma ambiental (ISO 
14001), marco para o desenvolvimento de 
una atividade sustentável.
Ademais, o Trem Ecológico da Selva utiliza 
combustível não contaminante e se 
adicionou duas locomotoras 100% 
eléctricas para minimizar o impacto 
ambiental, são as primeiras de seus tipos 
dedicadas ao transporte de turistas em 
Latino -América.

Trilha Verde
A Trilha atravessa um banhado no 
meio da selva subtropical e permite 
acesso aos visitantes, desde o pátio 
de serviços até a Estação Cataratas e 
o início dos passeios Superior e 
Inferior. Com uma extensão de 655 
metros, é ideal para aqueles que 
preferem caminhar cerca de 10 
minutos e aproveitar o passeio para 
observar plantas e animais desde o 
início do dia.

Trilha Macuco
É a Trilha mais rústica do parque. É 
uma estrada de terra no meio da selva 
que culmina na cachoeira Arrechea, 
com uma piscina de água logo abaixo 
da queda. Esta trilha atravessa o 
território do macaco Caí, o que 
permite que, muitas vezes, se possa 
encontrar com a agradável surpresa 
de ver grupos deles nas copas das 
árvores. Você pode ver centenas de 
borboletas de todas as cores e ouvir 
os pássaros cantando em um lugar 
calmo no parque.

Atividades 

Passeios da Lua Cheia
Cinco noites ao mês se pode realizar o passeio 
incrível até o mirante da Garganta do Diabo 
iluminado unicamente pela luz clara da lua 
cheia. Esta excursão conta com lugares 
limitados, inclui o acompanhamento de guias 
bilíngues. Para reservas iguazuargentina.com 

Explorador
Esta excursão terrestre por trilhos de uso 
exclusivo, disponível para toda a família, 
se realiza em veículos 4x4 sem capota e 
com a companhia de guias especializa-
dos. É ideal para descobrir a flora, fauna e 
lugares históricos que esconde a selva. Se 
oferecem três opções com saídas diárias: 
Explorador, Explorador Madrugador e 
Explorador Intrépido. Para reservas 
iguazuargentina.com

Recomendações
Lembre-se:

Não é permitido danificar ou extrair plantas ou partes delas (flores, folhas, por exemplo), 
nem qualquer animal vivo ou morto.

Observe os animais sem perturbá-los.

Somente dirija em trilhas autorizadas e respeite os horários estabelecidos.

Guarde os resíduos que você produz em uma bolsa até encontrar uma cesta de lixo para seu 
descarte adequado.

Respeite os outros visitantes. A maioria vem em busca de tranquilidade e contato com o
Natureza. 

Use roupas confortáveis e um chapéu. Traga repelente e água.

Não é permitido entrar no parque com animais de estimação. Consulte a disponibilidade de 
canis.

Aluguel de guarda-volumes no Portal de Acesso até as 18 hs.

Aluguel de carrinhos para bebês no Portal de Acesso, na Estação Central e na Estação Cataratas.
Em caso de qualquer situação anormal ou sugestão, dirija-se ao escritório do guardas do par-
que (Centro de operações de Cataratas: Tel. +54 03757-420180). Em caso de emergência, ligue 
para o telefone: +54 03757-491444.
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Restaurante da Selva
O Restaurante da Selva está localizado no 
pátio de serviços do Parque Nacional Iguazú,
Entre o Portal de Acesso e a Estação Central, e 
tem uma capacidade para 350 personas.
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Natureza sem 
Barreiras
IGUAZÚ ARGENTINA oferece ademais o 
serviço de caddies/carrinho de golf e 
cadeiras de rodas, especialmente 
adaptadas para o percorrido das 
passarelas, para o translado de pessoas 
com mobilidade reduzida.
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