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برزیل ( 12روز)
شهرهای مورد بازدید شما :
 2شب سائو پائولو

 3شب ایگواسو

 6/5شب ریو

برزیل بزرگترین و پرجمعیّتترین کشور آمریکای جنوبی است .تنوع آب و هوایی زیادی در برزیل وجود دارد اما بخش
بزرگی از آن گرمسیری است و پوشیده ازجنگلهای بارانی آمازون که در حوضه آب ریز رود آمازون بوجود آمدهاند .سائو
پائولو ،سرزمین باران یا سامپا ،بزرگترین شهر برزیل و ثروتمندترین شهر نیم کره جنوبی آمریکای التین ،و دهمین شهر
ثروتمند دنیاست .مشخصه های منحصر به فرد ،طرز زندگی جالب ساکنان و البته رستورانهای بینالمللی و بومیِ
فوقالعاده برای تمام ذائقهها ،سائو پائولو را به یکی از پرطرفدارترین شهرهای دنیا برای توریستها تبدیل کرده است .
موسیقی برزیل مانند مردمانش متنوع است .مشهورترین نوع موسیقی برزیل سامبا است .چند چیز برزیل را در دنیا
به شهرت رساندهاست :یکی در فوتبال  ،دیگری قهوه برزیل این کشوربزرگترین تولید کننده و صادر کننده انواع و
اقسام قهوه به تمام دنیا میباشد .در ضمن جشن کارناوال برزیل که همه ساله در ایام نخستین سال جدید میالدی در
شهرهای این کشور بوسیله گروههای گوناگون اجرا میشود بسیار مشهور میباشد .ایگوا سوا شهر مرزی بین پاراگوئه
و آرژانتین است  ،که یکی از بزرگترین جاذبه های گردشگری دنیا ،آبشار ایگواسوا را دارا می باشد.آبشار ایگواسو،
یکی از بزرگترین آبشارهای دنیا ست  .شکوه و عظمت نفس گیر این منظره چشم هر بیننده ای را خیره می سازد.
ریودوژانیرو پایتخت توریستی و دومین شهر بزرگ برزیل و سومین شهر بزرگ چند ملیتی در آمریکای جنوبی است.
طبیعت بی نظیر ،ساحل های زیبا ،کارناوال های شاد ،نمایش های فولکلوریك و بسیاری دیگر از دیدنی های این شهر
گردشگران دنیا را در دام سحر و جادوی خود اسیر کرده است .ایستادن کنار مجسمه باشکوه و عظمت مسیح که بر قله
کوه کورکووادو قرار دارد .تماشای کوهستان و جنگل های بارانی سرسبز و منظره جزایر زیبا ،حسی توصیف نشدنی
است که فقط با سفر به ریو دوژانیرو قابل لمس می باشد .لذت قدم زدن در ساحل کوپاکابانا ،در کنار نوشیدن یك قهوه
برزیلی ،تجربه منحصر به فردی را ،برای شما به ارمغان می آورد.

Blue Rose

توضیحات:
وعده های غذایی :
 11وعده صبحانه گرم به صورت بوفه

خدمات تور :
 اخذ ویزای برزیل
 تور لیدر فارسی زبان
 بیمه ی مسافرتی )پوشش حوادث(
 اقامت در هتل های پنج ستاره با صبحانه
 بلیط رفت و برگشت هواپیما در مسیرهای بین المللی و داخلی
 پرداخت تمام هزینه های رفت و برگشت فرودگاهی با اتوبوس های توریستی
 اهداء مدارک مورد نیاز سفر و یك کیف مدارک زیبا به عنوان یادبود
 گشت و گذار در شهر با اتوبوس های مجهز به سیستم تهویه هوا .
و دهها خدمات شگفت انگیز دیگر در طول مسیر برای تجربه سفری بی نظیر و به یاد ماندنی.

نکته:
عوارض خروج ازکشور به عهده مسافرین است.
درخصوص سفارتهائی که نیاز به ترجمه مدارک می باشد ،هزینه دارالترجمه به عهده مسافرین محترم می باشد.
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برنامه سفر :
روز اول :حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به سائو پائلو با پرواز امارات  ،ورود به سائو پائلو و انتقال به هتل
روز دوم  :گشت شهری سائوپائولو همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز سوم  :ترانسفر به فرودگاه سائو پائلو جهت پرواز به ایگواسوا و انتقال به هتل
روز چهارم  :وقت آزاد  ,شب شام در رستوران باربیکیو برزیلی همراه با موسیقی سنتی
روز پنجم  :گشت شهری ایگواسو همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز ششم  :صبحانه در هتل  ,ترانسفر به فرودگاه ایگواسو جهت پرواز به ریو و انتقال به هتل
روز هفتم  :گشت شهری ریو همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز هشتم  :گشت شهری ریو همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز نهم  :وقت آزاد
روز دهم  :وقت آزاد
روز یازدهم  :وقت آزاد
روز دوازدهم  :انتقال به فرودگاه ریو جهت پرواز به تهران
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برنامه پرواز :

پرواز از تهران به دبی

IKADXB

18 MAR

EK 978

03:45

00:55

پرواز ازدبی به سائوپائولو

DXBGRU 09:00 17:15

18 MAR

EK 261

پرواز از ریو به دبی

 82اسفند

پرواز ازدبی به تهران

GIGDXB 02:05 23:05

30 MAR

EK 248

DXBIKA

31 MAR

EK 975

02:25 05:05

نرخ :
درجه هتل

 5ستاره

هرنفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یك تخته

اطفا ل ( 4تا  11سال با تخت)

اطفا ل ( 2تا  4سال بدون تخت)

 3509دالر +

 4009دالر +

 3909دالر +

 1309دالر +

 5/009/999تومان

 5/009/999تومان

 5/409/999تومان

 5/409/999تومان

ارسال %59از کل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

نرخ ( INFزیر  2سال)  ٪19 :ارزی  ٪19 +ریالی نرخ بزرگسال

تاریخ های حرکت :
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کد تور

تاریخ حرکت

BR-N2034

 82اسفند سال 5931

