
 

 

شب اقامت در  4+  شب ریودو ژانیرو 3شب ایگوآسو برزیل +  3شب بوینس آیرس پایتخت آرژانتین +  3 از بازدیدو 

 شب سائوپائولو 5/1کروز و دیدار از : جزیره ایلها گراند برزیل، بوزیوس برزیل، سانتوس برزیل + 

 

 

 + نرخ پرواز به روز تومان 8090999 + یورو 1409 قیمت برای هر نفر در اتاق و کابین بالکن دار دو نفره

 

 3 –ستاره در بوینس آیرس با صبحانه  5شب اقامت در هتل  3 –پروازهای بین المللی و داخلی  –ویزا خدمات:

 –ستاره در ریودوژانیرو با صبحانه  5شب اقامت در هتل  3 –ستاره در ایگوآسو با صبحانه  5شب اقامت در هتل 

 5/1شب اقامت در کروز همراه با صبحانه، ناهار و شام و امکانات تفریحی و سرگرم کننده و نمایش های دیدنی،  4

 –گشت نیم روز  8 –ترانسفرهای فرودگاهی و بندری  –ستاره در سائوپائولو با صبحانه  5شب اقامت در هتل 

 همراهی راهنمای مجرب از ایران –یورو  55555بیمه مسافرتی تا سقف 

 :برنامه سفر
و سپس به آرژانتین.  1335اسفند  88بامداد روز شنبه  1پرواز از تهران به دبی با هواپیمایی امارات در ساعت  روز اول:

گشت آشنایی با شهر بوینس آیرس. پایتخت  روز دوم:ورود به بوینس آیرس و انتقال به هتل. اقامت در بوینس آیرس. 

ترک  روز چهارم:اد در بوینس آیرس. اقامت در بوینس آیرس. روز آز روز سوم:کشور آرژانتین. اقامت در بوینس آیرس. 

هتل و انتقال به فرودگاه برای پرواز به ایگوآزو در شمال آرژانتین و انتقال به سوی مرز برزیل و هتل در فوز د ایگوآسو در 

شار زیبای ایگوآسو، پهناورترین گشت دیدار از آب روز پنجم:غرب برزیل )مرز برزیل، آرژانتین و پاراگوئه(. اقامت در ایگوآسو. 

ترک هتل و انتقال به فرودگاه جهت پرواز به   روز هفتم:روز آزاد در ایگوآسو. اقامت در ایگوآسو.  روز ششم:امت در ایگوآسو.  آبشار جهان در پارک ملی ایگوآسو برزیل. اق

 روز نهم:با شهر ریو و بازدید از کوه شوگر لوف مشرف بر شهر و اقیانوس. اقامت در ریودوژانیرو.  گشت آشنایی روز هشتم:ریودوژانیرو. انتقال به هتل. اقامت در ریودوژانیرو 

ترک هتل و انتقال به فرودگاه  روز دهم:گشت بازدید از کوه کورکووادو و مجسمه حضرت مسیح بر فراز کوه همراه با نمای زیبایی از ریو و اقیانوس اطلس. اقامت در ریودوژانیرو. 

. استفاده از امکانات و برنامه های تفریحی کروز. اقامت در "ام اس سی پریزیوسا"پرواز به سائوپائولو. سپس انتقال زمینی به سوی بندر سانتوس جهت سوارشدن به کروز  برای

ورود کروز به شهر ساحلی بوزیوس برزیل.  روز دوازدهم:روز. ورود کروز به جزیره استوایی ایلها گراند برزیل. بازدید از جاذبه های گردشگری. اقامت در ک روز یازدهم:کروز. 

طی مسیر کروز در اقیانوس اطلس، از بوزیوس به سوی غرب و سانتوس، استفاده از امکانات و برنامه های  روز سیزدهم:بازدید از جاذبه های گردشگری. اقامت در کروز. 

ورود کروز به بندر سانتوس. ترک کروز و گشت آشنایی با شهر سانتوس و سپس انتقال زمینی به سوی سائوپائولو.  م:روز چهاردهتفریحی و سرگرم کننده کروز. اقامت در کروز. 

در ساعت  پرواز از سائوپائولو به دبی روز شانزدهم:گشت آشنایی با شهر سائوپائولو. شب انتقال به فرودگاه سائوپائولو جهت پرواز به دبی.  روز پانزدهم:اقامت در سائوپائولو. 

 بامداد پرواز از دبی به ایران روز هفدهم: 1331فروردین  13بامداد یکشنبه  51:85
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 با توجه به نوسانات نرخ ارز و نرخ هتلها امکان تغییر نرخ نسبت به زمان ثبت نام وجود دارد.
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