
 شب ریودوژانیرو 5+ شب ایگواسو 2+  سائوپائولوشب  2  (روز 10) برزیلتور 

 ، انتقال به هتل سائوپائولوحضور در فرودگاه جهت پرواز به  روز اول

 گشت شهری سائوپائولو  روز دوم

 انتقال به فرودگاه جهت پرواز به ایگواسو ، انتقال به هتل روز سوم

 گشت شهری ایگواسو شامل بازدید از آبشار ایگواسو و باغ پرندگان ، صرف ناهار  روز چهارم

 انتقال به فرودگاه جهت پرواز به ریودوژانیرو ، انتقال به هتل روز پنجم

 گشت شهری ریودوژانیرو شامل بازدید از مجسمه مسیح و سواحل ریو روز ششم

 وقت آزاد روز هفتم

 قندی بازدید از کوه کله روز هشتم

 وقت آزاد نهمروز 

 انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهران دهمروز 

 

 5* هتل

  INTERCONTINENTAL SAO PAULO سائوپائولو

 WISH RESORT E GOLF ایگواسو

 HILTON RIO COPACABANA ریودوژانیرو

 نکات مهم :
 می باشد. 2020 مارس 10تاریخ اعتبار تا 

 امکان تغییر قیمت ها بدون اطالع قبلی وجود دارد.

 ته به زمانی که شما پرواز را رزرو می کنید ، ممکن است تغییر کند.سبپرواز قیمت 

ت ، ممکن است مجبور شویم در صورت نیاز به دلیل وضعیت آب و هوا، شرایط جاده ای یا رودخانه ها ، زمانبندی پرواز ها، امکان رزرو اتاق و دالیل دیگری که از کنترل ما خارج اس

 ییر دهیم.قسمت هایی از برنامه تور را تغ

 خدمات تور :
 اقامت در هتل به همراه یک وعده صبحانه در هر روز

 ویزای برزیل

 راهنمای تور مسلط به زبان انگلیسی 

اکتبر )جشن بانوی  14تا  11 در سائوپائولو( ، 1نوامبر ) مسابقه فرمول  17تا  15فوریه )کارناوال ریو( ،  25تا  16)جشن سال نو( ،  2020ژانویه  2تا  2019دسامبر  22در تاریخ های 

 دالر + نرخ پرواز می باشد. 5490دالر + نرخ پرواز و هر نفر در اتاق یک تخته  3590نوامبر )جشن جمهوری برزیل ( نرخ هر نفر در اتاق دوتخته  17تا  14مریم در ایگواسو( ، 

 نوع هتل
PERSON IN GROUP (USD-ADULT) 

*5 

 اتاق یک تخته هر نفر در پرواز نرخ+  دالر 3890

 هر نفر در اتاق دو تخته دالر+ نرخ پرواز 2790

 سال با تخت 4-11کودک  دالر + نرخ پرواز 1090

 سال بدون تخت 2-4کودک  دالر + نرخ پرواز 990


