
 
 

 
                                 
                                 

                            

         برزیل  و جذاب بزرگ تور
             

 دو ژانيرو  وشب  ری 4سو+  ایگوادو شب اقامت در آبشار فوز   3شب سائو پائولو+ 2
 

 
 

 نوع تور 
 

 

 یک تخته دو تخته 
 تخت  باکودک 
 سال 2-11

 نوزاد

 روز  10شب و  9

 لوکس   5اقامت در هتلهای *
 ط يدالر + بل 400 دالر + بليط  1890 دالر + بليط  3690 ر +بليط دال 2790

 خدمات تور 
 

 

 +  گرامی میباشد (وعده ناهار در رستورانهای لوکس)هزینه نوشیدنی در رستورانها بعهده مسافران  4و  بوفه  بصورت   صبحانهوعده  9

 بدون نیاز به حضور مسافر و به صورت لیبل برزیل  یاخذ ویزا +     ایرالینهواپیمایی قطر فرودگاهی + بلیطهای راهنمای فارسی زبان + ترانسفر 

 گشت تمام روز همراه با ناهار در ریو +گشت آبشار ایگواسو همراه با ناهار + یک گشت تمام روز همراه با ناهار در سائوپائولو+   2 +   

 از خطوط هواپیمایی داخلی  برزیل ( و ریو تا سائوپائولو تهیه بلیط هواپیما در مسیر های )سائوپائولو تا ایگواسو و ایگواسو تا ریو دوژانیرو 

 هزار یورو با پوشش کرونا  50یمه تا سقف  +ب

 
 
 
 

 : توضيحات
 

    

 سال بعهده مسافراست  60 یو باال  ازي با پوشش کرونا با مبلغ باال در صورت ن یل ي تکم مهيترجمه مدارک و ب نهیهز

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

 .باشد يکنترل پاسپورت بعهده مسافرو آژانس ثبت نام کننده م تيمسئول 

 روز قبل از سفر به صورت ترجمه شده تحویل داده شود.  35مدارک بایستی حداقل 
 

 : مدارک الزم 
         

 ( 4x3) سفید زمینه  با رنگي عكس قطعه 2 •

  سفر شروع زمان از اعتبار ماه 7 با پاسپورت اصل •

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسفند 28  

تماس یشماره ها  
 

0917 54 45 735 -  0917 09 06 502  

  

- 0917 09 06 505 - 0917 54 49 243 

 

071  32  26  1010   -    91 00 92 93 



 
 

 برزیل جذاب  برنامه سفر تور 
 

  top  (Intercontinental Sao Paulo Hotel 5star(شب اقامت در سائو پائولو  2
 روز اول :

 استراحت       ورود به شهر سائو پائولو و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و 
 روزدوم : 

 شهر ، یمیقد ی سای،کل ییاستوا یها وهیاز مارکت م دیشامل بازد یشهرساعته  6گشت  یاجراصرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق  سپس  
 

 که یک      D BRESCIA CHURRASCARUAدر رستوران برزیلی  همراه با ناهار و پارک استقالل. گرافیتی و  ستایپائول ابانیخ
 

 را شامل میشود.تجربه لذت ازغذای محلی برزیل و انواع کبابها 
 

 روز سوم : 
 ایگواسو.صرف صبحانه در هتل و تحویل اتاق .سپس ترانسفر به سمت فرودگاه سائوپائولو جهت عزیمت به سمت آبشار فوز دو 

 

 () ابشار سمت برزیل(  (SANMA BY NOBILE  hotel 5star topشب اقامت در فوز دو ایگواسو  3
  سوم :روز 

تور ورود به شهر ایگواسو ، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت، بقیه روز بصورت آزاد در صورت تمایل مسافرین می توانند از 
 ( با هماهنگی راهنمای تور استفاده نمایند.   Rafain Show(  شو رافایین ) Optional)  اختیاری

 
 :  چهارمروز 

 ساعته بازدید از آبشار فوز دو ایگواسو پرداخت ورودیه پارک ملی آبشار به عهده این دفتر می باشد اما در 4صرف صبحانه در هتل ، تور 
 

 را داشته باشند بایستی مبلغ ورودیه را شخصا پرداخت    Paranaصورتی که مسافرین تمایل به استفاده از گشت قایق بر روی رودخانه  
 

 نیز استفاده نمایید. و یا باغ پرندگان توانید از گشت اختیاری هلیکوپترضمنا در همین روز می د نماین
 

 و جنگلهای اطراف آن.  PARANAبا منظره ای بینظیر از رودخانه   PORTO CANOASسپس صرف ناهار در رستوران لوکس 
 

 :  پنجمروز 
 میتوانند با هماهنگی تور لیدر گشت اختیاری بازدید از نقطه سه مرز و مرکز خرید شهر را  مسافرین در این روز صرف صبحانه در هتل ، 

 داشته باشند.
 

 روز ششم :
 

 به سمت پوئر تو ایگوازو . صرف صبحانه در هتل ، ترانسفر به سمت فرودگاه جهت عزیمت 
 

 (Hotel Fairmont Copacabana 5star)  رویدوژان وی شب اقامت در ر 4 
 روزششم :  

 ورود به شهر ریودوژانیرو و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت)هتل واقع در ساحل کوپاکابانا میباشد( 
 روز هفتم :  

 از سواحل زیبای شهر ریو و مجسمه حضرت مسیح  در ادامه بازدید  Corcovadoساعته بازدید از کوه  6صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت 
 و تجربه خاطره انگیز انواع پیتزا     Frontera Ipanema پله های رنگی سالرون،محوطه بیرونی ورزشگاه ماراکانا  همراه با ناهار در رستوران 

 و کباب با طبخ برزیلی و دسر 
 هشتم : روز 

 ( همراه با ناهار در رستوران  Sugar Loafساعته بازدید از کوه کله قندی و استفاده از تله کابین )  6صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت  
 برای چشیدن طعم گریل انواع غذاهای کبابی ، دریایی و انواع مرغ و سوشی.    Carretao Ipanema Churrascaria   لوکس برزیلی    

 روز نهم :  
 ( با کشتی بر روی  Tropical Islandمسافرین می توانند از گشت اختیاری جزایر اطراف ریو )  صبحانه در هتل، روز آزاد.در صورت تمایل صرف 

 اقیانوس دیدن کنند.  
 

 روز دهم : 
 

 . جهت عزیمت به ایران  شهر سائوپائولو صرف صبحانه در هتل ،تحویل اتاق ها و ترانسفربه سمت 
 
 

. 
 
 
 

 

 شماره های تماس 
 

0917 54 45 735  -  0917 09 06 502   
- 0917 09 06 505 - 0917 54 49 243 
071  32  26  1010   -   91 00 92 93 


