
 
 

 
                                 
                                                           

             

  روز( 13شب و 12و پرو ) تور بزرگ برزیل                                  
 شب ريو 1شب کوسکو +  2شب ليما +   3سو+ ايگوادو شب اقامت در آبشار فوز   2شب  ريو دو ژانيرو + 4

 

 فروردین   2تاریخ سفر 
 

 نوع تور 
 

 

 یک تخته دو تخته 
 کودک با تخت 

 سال 7-11 
 کودک بدون تخت 

 سال 6-2

 روز   13شب و  12

 لوکس دو  5اقامت در هتلهای *
ر دال 5950

 +بلیط 

دالر +  7300

 بلیط 

دالر +  5100

 بلیط 

این سفر مناسب  

سال   7کودکان زیر  
 نیست

 

 خدمات تور: 
 

امارات    ییمایفرودگاهي + بلیط هواپ  یوعده ناهار + راهنماي فارسي زبان + ترانسفر ها 2صبحانه بصورت بوفه در تمام هتلها همراه با 

   یداخل  ییمای از خطوط هواپ مایهواپ طیبل هی+ ته  جیگشت ها طبق پک  هی+  انجام کلبدون نیاز به حضور مسافر  برزیل و پرو یاخذ ویزا+ 

 ل یبرز

 : توضیحات
 

    

سال بعهده مسافراست  60 یو باال  ازی با پوشش کرونا با مبلغ باال در صورت ن یل ی تکم مهیترجمه مدارک و ب نهیهز  

 برای ورود به کشور برزیل داشتن کارت واکسن الزامی میباشد. همه نوع واکسن حتی ایرانی مورد قبول میباشد.       

 . باشد یکنترل پاسپورت بعهده مسافرو آژانس ثبت نام کننده م تیمسئول 
 روز قبل از سفر به صورت ترجمه شده تحویل داده شود.  35مدارک بایستی حداقل 

 

 : مدارک الزم 
         

 ( x5 5و) ( 4x3) سفید زمینه  با رنگي عكس قطعه 4 •

  سفر شروع زمان از اعتبار ماه 7 با پاسپورت اصل •

  شده یاترجمه انگلیسی بصورت شركت/ كار محل سربرگ در مسافر شغلی  نامه معرفي  نسخه 2 •

 و تاریخ دهنده نشان که دارد حساب آن در مسافر  كه بانكي الملل بین امور از انگلیسی بصورت بانكي حساب گواهی نسخه 2 •
 (  مالی تمکن گواهی) میباشد باقیمانده رقم و  گردش تعداد حساب افتتاح قمر

   مسافرین قبلی ویزاهای کپی سری دو  •
 . شناسنامه  ترجمه نسخه دو •

 به نام متقاض   تی نسخه ترجمه سند مالک کی •

 نهیشیعدم سوء پ ترجمه گوایه یک نسخه •
 

 سفارتها تعیی   کننده  مبلغ ضمانت بازگشت مسافر ان گرایم میباشند  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رژانتین آبرنامه سفر تور  برزیل  + 
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   پرو+ برنامه سفر تور برزیل                                                          
 

 (Hotel Fairmont Copacabana 5 star)شب اقامت در ریو دوژانیرو   4
 روز اول : 

 )هتل واقع در ساحل کوپاکابانا ميباشد( ورود به شهر ريودوژانيرو و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت 

   : روز دوم 

 ( همراه با   Sugar Loafساعته بازديد از کوه کله قندی و استفاده از تله کابين )  6صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت 

 می باشد (. محترم ) هزینه نوشیدنی ها به عهده مسافرین  Palace Churrascaria Restaurantناهار در رستوران لوکس برزيلی 

 سوم :  روز 

 و مجسمه حضرت مسيح  در ادامه بازديد از سواحل زيبای شهر ريو . Corcovadoساعته بازديد از کوه  6صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت 

 روز چهارم :  

 همراه با صرف ناهار (  Tropical Island) صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت تمام روز کشتی در  جزاير اطراف ريو 

 روز پنجم :  

   عزیمت به فوزدو ایگواسو.و ترانسفر به سمت فرودگاه جهت  تحویل اتاق هاو  صرف صبحانه در هتل

 (Eco Cataratas Resort Foz do Iguacu Hotel 5 star)شب اقامت در فوز دو ایگواسو  2
 روز پنجم :  

 محترم   ورود به شهر ايگواسو ، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت، بقيه روز بصورت آزاد در صورت تمايل مسافرين 

 ( با هماهنگی راهنمای تور استفاده نمايند. Rafain Show رافايين )  شو   اختياریمی توانند از تور 

 روز ششم: 

 .ساعته بازديد از آبشار فوز دو ايگواسو پرداخت وروديه پارک ملی آبشار به عهده اين دفتر می باشد 4در هتل ، تور صرف صبحانه 

 خودشان  را داشته باشند بايستی مبلغ وروديه را   Paranaاما در صورتی که مسافرين تمايل به استفاده از گشت قايق بر روی رودخانه  

 و  Dreams Ice Barپرداخت نمايند ضمنا در همين روز می توانيد از گشت اختياری هليکوپتر نيز استفاده نماييد، سپس بازديد از 

 ه هتل. پس از آن بازگشت ب 

 روز هفتم: 

 ترانسفربه سمت فرودگاه جهت عزيمت به سمت شهر ليما.  صرف صبحانه در هتل ،

 (Westin Lima Libertador Hotel 5star)لیما شب اقامت درشهر  3

  :هفتمروز 

 و استراحت.ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق  لیماورود به شهر 

 : هشتمروز 

 اجرای گشت شهری لیما پایتخت پرو بازدید از مرکز شهر لیما، خانه آلیگا ) خانه ای باستانی که توسط  صرف صبحانه در هتل ، 

 میالدی ساخته  1535فرانسیسکو پیزارو } پادشاه امپراطوری کاستیل و بنیان گذار شهر لیما { به یکی از ملوانانش هدیه داد این خانه در سال 

 1535در آن زندگی می کنند، بازدید از میدان اصلی شهر که آن نیز در سال  "جرونیمو د آلیاگا  "حاضر نوادگان ملوان معروف  شده و در حال 

 دید  ساخته شده و قبال به میدان لیما معروف بود، نمایی پانورامیک از کاخ ریاست جمهوری، کاخ اسقف اعظم و کلیسای جامع لیما، در ادامه باز 

 سال را در خود جا داده است.  5000از کلیسای سنت فرانسیس و کتابخانه معروف آن، بازدید از محله پوئبلو لیبره و موزه الرکو که اشیائ تا قدمت 
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:  نهمروز   

روز آزاد  صرف صبحانه در هتل ،   

 :دهم روز

 شهر کوسکو پایتخت اقوام اینکاها. ، ترانسفر به سمت فرودگاه لیما جهت پرواز به سمت صرف صبحانه در هتل 

 (Palacio Del Inka, a Luxury collection Hotel 5star)شب اقامت در کوسکو 2
 روز دهم :   

 ورود به شهر کوسکو، اخذ اتاق، اجرای گشت نيم روز شهری در اين شهر جذاب و پايتخت امپراطوری اينکاها، شامل بازديد از 

 جامع و با شکوه صومعه سانتو دومينگو که بر فراز معبد کوريکانچا ) يکی از معابد مهم آيين خورشيد ( ساخته شده. در ادامه از کليسای 

 نمای زيبا از فراز کوسکو  Sacsayhuamanترين بنای تاريخی منطقه ديدن خواهيم کرد. در ادامه از باالی تپه های کوسکو و در کنار قلعه 

 را خواهيم داشت. در ادامه بازديد از قونقو و قلعه قرمزدر کچوا. 

 روز يازدهم: 

 مبو جهت حرکت به سمت شهر آگواس کالينتس توقفی جهت استراحت در اينجاصرف صبحانه در هتل، ترانسفر به سمت ايستگاه قطار اوالنتايتا 

پراطوری خواهيم داشت و نهايتا با يک ترانسفر کوتاه با اتوبوس به سمت ماچوپيچو ) شاهکار مهندسی و معماری که به عنوان پناهگاه و اقامتگاه ام 

 اينکاها ( خواهيم رسيد.

 ماچوپيچو يکی از عجايب هفتگانه جديد دنيای مدرن محسوب می شود.  

 روزدوازدهم:  

 صرف صبحانه در هتل، تحويل اتاق ها و ترانسفر به سمت فرودگاه جهت عزيمت به ريو .

 (Hotel Fairmont Copacabana 5 star)شب اقامت در ریو دوژانیرو   1
 روز دوازدهم:  

 انسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت ورود به شهر ريودوژانيرو و تر

  :روز سيزدهم 

 صرف صبحانه در هتل،ترانسفر به سمت فرودگاه جهت عزيمت به تهران .
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