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Visitar
Um destino, três países. Localizada na fronteira entre Brasil, Argentina e 
Paraguai, Foz do Iguaçu encontra-se em posição estratégica na América 
Latina.  São mais de 256 mil habitantes, 80 etnias e uma diversidade étnica 
e cultural únicas, capaz de proporcionar experiências marcantes.

Visite Foz do Iguaçu.
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Posição estratégica 

Localizada no extremo oeste paranaense, a cidade compõe a região das Cataratas & Caminhos ao lago 
de Itaipu, na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Com acesso à Curitiba através da rodovia 
BR-277 e aos países vizinhos através de 3 pontes internacionais, Foz do Iguaçu também possui um 
moderno aeroporto internacional, que em um raio de 60 KM soma-se a outros dois aeroportos nos 
países vizinhos, que conecta a região às principais capitais do Brasil e do exterior.

Um dos destinos mais visitados do Brasil

Foz do Iguaçu está entre os principais destinos turísticos do país, com as Cataratas do Iguaçu como 
uma das 7 Maravilhas Naturais do Mundo, destacando-se em âmbito nacional como o 3° destino mais 
visitado com objetivo de lazer.

Destino turístico Inteligente

Com as transformações tecnológicas e do mercado, o município implementa  políticas públicas de tur-
ismo e inovação para melhorar a experiência do visitante e a competitividade do destino, posicionan-
do-o como um Destino Turístico Inteligente. 

Foz do Iguaçu, um lugar para visitar



Estrutura para eventos.
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Projeto pioneiro de Smart Cities no Brasil
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Foz do Iguaçu, um lugar para visitar

Oferta turística

O turismo gera 37% dos empregos do setor de serviços e sua taxa de crescimento médio anual é de 
4,3% no município. Uma indústria limpa, geradora de emprego e renda, que recebe em torno de 3,5 mil-
hões de turistas por ano, tem potencial para receber até 12 milhões e assim enorme potencial e opor-
tunidades de investimentos.

Tursimo Internacional

Como um dos três principais destinos brasileiros na preferência por turistas estrangeiros, mais de 190 
nacionalidades visitaram o Parque Nacional do Iguaçu nos últimos 5 anos. Entre os principais visitantes 
internacionais estão argentinos, paraguaios, norte-americanos, franceses e alemães.

Estrutura para Eventos

Possuindo mais de 30 hotéis com áreas de eventos e um Centro de Convenções com aproximada-
mente 32 mil m². Em 2019, Foz do Iguaçu foi a terceira cidade no ranking de eventos internacionais pela 
Congress and Convention Association (ICCA), e  uma das principais escolhas do turismo MICE (Meeting, 
Incentive, Congress and Events). 

Potencialidades

Destino consolidado e em expansão com políticas que promovem a inovação, a cidade apresenta opor-
tunidades em diversas áreas, como por exemplo, o segmento de luxo e charme (hotelaria e atrativos 
que promovam a experiência, diversidade e qualidade na gastronomia).



Itaipu Binacional, visita turística.
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