














Viva essas 
maRRavilhas.

Claude Troisgros
Chef de Cuisine

passaporte3maravilhas.com.br

de desconto*

3o%
Compre e ganhe até

*Promoção válida até 30/04/18 nos atrativos, estacionamentos e outros produtos e serviços. Consulte o regulamento e as condições detalhadas de tarifas e descontos no site.
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Aproveite a delícia que 
é visitar Foz do Iguaçu.
Compre o Passaporte Três Maravilhas e ganhe até 
30% de desconto* para visitar a Itaipu Binacional, as 
Cataratas do Iguaçu e o Marco das Três Fronteiras.
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A INFLUX GARANTE

EM 2 ANOS E MEIO.
O DOMÍNIO DO SEU INGLÊSNÃO SE

ENROLE.

MATRÍCULAS ABERTAS!
Cascavel: 3O38-2625

Rua Maranhão, 121O - Centro

Inglês e Espanhol

Devido a seu método inovador de 
ensino, a inFlux garante, em 
contrato, o domínio do inglês em 2 
anos e meio, com resultado 
comprovado por uma certificação 
internacional, o TOEIC.

Este é o nosso Compromisso de 
Aprendizado com você.
Venha para a inFlux.
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