 10شب و  11روزه  4ستاره
دولوكس

دبل

سينگل

6800000
تومان
 3500دالر

كودكان با تخت
نوع تور
 12 -7سال

كودكان بذون تخت
 6 -2سال

6800000تومان

 6400000تومان

 6400000تومان

 4550دالر

 2800دالر

 1800دالر

امکانات تور :صبحانه بصورت بوفه در تمام هتلها  +راهنماي فارسي زبان  +ترانسفر فرودگاهي  +بليط هواپيمايی امارات ( رفت
ریودوژانیرو و برگشت از شهر بوینس آیرس )  +اخذ ويزای برزيل و آرژانتين  2 +گشت نيم روز و يک گشت تمام روز با ناهار
در ريو  ،گشت آبشار در ايگواسو  ،گشت  6ساعته آبشار از سمت آرژانتين در پوئورتو ايگوازو  2 ،گشت نيم در بوينس آيرس +
ترانسفر زمينی از ايگواسو برزيل تا پورتو ايگوازو آرژانتين  +تهيه بليط هواپيما در مسير های (ريو دوژانيرو تا ايگواسو– پورتو
ايگوازو تا بوينس آيرس ) از خطوط هواپيمايی داخلی برزيل و آرژانتين.

مدارك الزم  4 :قطعه عكس رنگي با زمينه سفيد (  2قطعه  4x3و  2قطعه  + ) 4 x6اصل پاسپورت با  7ماه اعتبار  2 +نسخه
معرفي نامه شغلی مسافر در سربرگ محل كار/شركت بصورت انگليسی ياترجمه شده  2 +نسخه گواهی حساب بانكي بصورت
انگليسی از امور بين الملل بانكي كه مسافر در آن حساب دارد که نشان دهنده تاريخ ورقم افتتاح حساب تعداد گردش و رقم باقيمانده
ميباشد ( گواهی تمکن مالی) +يک سری کپی ويزاهای قبلی مسافرين  +يک نسخه ترجمه شناسنامه زوجين فقط برای کسانی که به
اتفاق همسرشان سفر خواهند نمود.
توضيحات
مسئوليت کنترل گذرنامه مسافر از هر جهت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
مسئوليت ممنوع الخروجی به عهده مسافرين می باشد
بليط به صورت غير قابل بازگشت ( ) nonrefundableمی باشد و پس از ثبت نام غير قابل کنسلی می باشد.
نرخ نوزاد  1.400.000تومان می باشد.

 4شب اقامت در ريو دوژانيرو
روز اول :ورود به شهر ریو دو ژانیرو  ،ترانسفر به سمت هتل
روز دوم :صرف صبحانه در هتل ،اجرای گشت نیم روز بازدید از کوه  Corcovadoو مجسمه حضرت مسیح در ادامه بازدید از سواحل
زیبای شهر ریو  ،بقیه روز بصورت آزاد.
روز سوم :صرف صبحانه در هتل ،اجرای گشت نیم روز بازدید از کوه کله قندی و استفاده از تله کابین (  ) Sugar Loafبقیه روز بصورت
آزاد.
روز چهارم :صرف صبحانه در هتل ،اجرای گشت تمام روز جزایر اطراف ریو (  )Tropical Islandهمراه با ناهار
روز پنجم  :صرف صبحانه در هتل ،ترانسفر به سمت فرودگاه ریو و عزیمت به سمت شهر فوز دو ایگواسو

 2شب اقامت در فوز دو ايگواسو
روز پنجم  :ورود به فرودگاه ایگواسو  ،ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت ،بقیه روز بصورت آزاد در صورت تمایل مسافرین می
توانند از تور اختیاری ( )Optionalشو رافایین (  ) Rafain Showبا هماهنگی راهنمای تور استفاده نمایند.
روز ششم :صرف صبحانه در هتل  ،تور  6ساعته بازدید از آبشار فوز دو ایگواسو پرداخت ورودیه پارک ملی آبشار به عهده این دفتر می باشد
اما در صورتی که مسافرین تمایل به استفاده از گشت قایق بر روی رودخانه  Paranaرا داشته باشند بایستی مبلغ ورودیه را شخصا پرداخت
نمایند ضمنا در همین روز می توانید از گشت اختیاری هلیکوپتر نیز استفاده نمایید.

روز هفتم :صرف صبحانه در هتل  ،تحویل اتاق ها و ترانسفر زمینی به سمت مرز برزیل و آرژانتین ،ورود به خاک آرژانتین
ترانسفر به سمت هتل اخذ اتاق .

 1شب اقامت در پوئرتو ايگوازو
روز هشتم  :حرکت به سمت آبشار و گشت بازدید از آبشار ایگواسو از سمت آرژانتین (  6ساعت ) در ادامه حرکت به سمت فرودگاه ایگوازو و
ترک این شهر به مقصد بوینس آیرس.

 3شب اقامت در بوينس آيرس
روز هشتم :ورود به بوینس آیرس ،ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت.
روز نهم  :صرف صبحانه در هتل ،گشت  3ساعته شهر بوینس آیرس  ،توقف در خیابان فلوریدا و گشت خرید ( مسافرین بایستی راسا به هتل
بازگردند )  ،شب اجرای گشت تانگو شو همراه با شام.
روز دهم  :صرف صبحانه در هتل ،گشت نیم روز کشتی بر روی رودخانه ریورپالته (  ،) Tigre and Deltaبقیه روز به صورت آزاد.
روز یازدهم  :صرف صبحانه در هتل ،تحویل اتاق ها،روز آزاد سپس تراسفر به سمت فرودگاه وترک کشور آرژانتین به مقصد ایران.

