
 
 

 
                                 
                                 

 ماهاسفند 25                                                                   

 + شیلی + آرژانتین برزیل تور                
      

رتوايگوازو  ئشب اقامت درآبشار پو 2ايگواسو +دوشب اقامت درآبشارفوز2+  ريودوژانيروشب   4

 شب سائوپائولو  1+   شب سانتياگو  4شب  بوينس آيرس + 4+
 

 نوع تور 
 

 

 یک تخته دو تخته 
 کودک با تخت 

 سال 7-11 
 کودک بدون تخت 

 سال 4-11

 روز   18شب و  17

 لوکس دو  5اقامت در هتلهای *
 ط یدالر + بل 4800 دالر + بلیط  6200 دالر + بلیط  9450 ر +بلیط دال 7500

 خدمات تور 
 

 آرژانتين و شيلي + اخذ ویزاي برزیلهواپيمایي قطر    ها + راهنماي فارسي زبان + ترانسفر فرودگاهي + بليطهتل بوفه در تمام  بصورت  صبحانه

   (نياز به انگشت نگاري دارد  رژانتين و شيلي ویزاي آ  امات نيس نياز به حضور مسافر رزیل بویزاي   ميشود . ليبل در پاسپورت الصاق ویزا بصورت   3)هر   

 ساعته آبشار  6رستوران لوکس برزیلي در ریو + گشت آبشار در ایگواسو  از سمت برزیل+گشت  گشت تمام روز و یک وعده ناهاردر   2 +   

 پوئرتو ایگوازواز سمت آرژانتين در  

 آرژانتين   پوئرتو ایگوازو  از ایگواسو برزیل تا زميني ترانسفر  وعده ناهار در کشتي  در بوینس آیرس +  1گشت نيم روز و   2+  

 سائوپائولو تا ریو دوژانيرو ، گشت تمام روز در سانتياگو + یک گشت نيمروزي در سائوپائولو + تهيه بليط هواپيما در مسير هاي ) 2+  

 از خطوط هواپيمایي  تا بوینس آیرس ، بوینس آیرس تا سانتياگو + سانتياگو تا سائو پائولو(  پوئرتو ایگوازو ،گواسو ریو دوژانيرو تا ای 

 داخلي  برزیل و آرژانتين وشيلي. 

 : 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

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

 . 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 
         

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

 5* 5قطعه  رنگ

  سفر شروع زمان از اعتبار ماه 7 با پاسپورت اصل •

  شده یاترجمه انگلیسی بصورت شركت/ كار محل سربرگ در مسافر شغلی  نامه معرفي  نسخه 3 •

 و  تاریخ دهنده نشان که دارد حساب آن در مسافر  كه بانكي الملل  بین امور از انگلیسی بصورت بانكي حساب گواهی نسخه3 •
 میلیون تومان.  150تا  100حداقل هر نفر ( مالی تمکن گواهی) میباشد باقیمانده رقم و  گردش تعداد حساب افتتاح قمر

 ماهه    3نسخه ریز پرینت  سه 
   مسافرین قبلی ویزاهای کپی سری یک  •
 . شناسنامه ترجمه نسخه 2 •

 . نهیشیسوء پگوایه عدم  •

ایط نا به  ب ن کننده خاص ، سفارت تشر  . میباشدمسافران  از  ضمانت برگشتمبلغ  عیی 
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 شیلی+  رژانتینآ امه سفر تور  برزیل  + برن           
 (Hotel Fairmont Copacabana 5star)  دوژانیروشب اقامت در ریو  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 ناهار در رستوران لوکس   Sugar Loafساعته بازديد از کوه کله قندی و استفاده از تله کابين )  6صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت 

 می باشد ( حترمم ) هزينه نوشيدنی ها به عهده مسافرين .Palace Churrascariaبرزيلی 

   سوم :روز 

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

 . زيبای شهر ريو 

 روز چهارم : 

 ديدن کنند.(  Tropical Island) مسافرين می توانند از جزاير اطراف ريو  صرف صبحانه در هتل، روز آزاد.در صورت تمايل 

 روز پنجم :

 صرف صبحانه در هتل، ترانسفر به سمت فرودگاه ريو و عزيمت به سمت فوز دو ايگواسو. 

 ( لی( () ابشار سمت برز das cataratas 5star top گواسویشب اقامت در فوز دو ا 2           
 روز پنجم :                

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

 ( با هماهنگی راهنمای تور استفاده نمايند. Rafain Show شو  رافايين )   اختياریاز تور 

 روز ششم :  

 ار فوز دو ايگواسو پرداخت وروديه پارک ملی آبشار به عهده اين دفتر می باشدساعته بازديد از آبش 4در هتل ، تور صرف صبحانه 

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

 پرداخت نمايند ضمنا در همين روز می توانيد از برنامه اختياری هليکوپتر و يا باغ پرندگان نيز استفاده نماييد. 

 روز هفتم: 

 صرف صبحانه در هتل، تحويل اتاق ها و حرکت ) به صورت زمينی( به سمت پوئرتو ايگوازو.

 (  نی()آبشار سمت آرژانت Iguazu grand resort & casino  hotel 5* dlx) گوازویشب اقامت در پوئرتوا 2

 روز هفتم :  

 ورود به هتل و اخذ اتاق و استراحت . 

 روز هشتم : 

 ساعت (. 6صرف صبحانه در هتل، سپس اجرای گشت بازديد از آبشار ايگوازو از سمت آرژانتين ) 

 روز نهم :  

 س آيرس. صرف صبحانه در هتل، تحويل اتاق ها و ترانسفر به سمت فرودگاه و عزيمت به سمت بوين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (hotel intercontinental  5star top) رسیآ نسیشب اقامت در بو4

 :   روز نهم

 ورود به شهر بوينس آيرس، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت. 
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 ( hotel intercontinental  5star topشب اقامت در بوینس آیرس )4

 روز نهم :  

 ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت.  رس،يآ نسيورود به شهر بو 

 روز دهم : 

 ساعته  شهر بوينس آيرس ، توقف در خيابان فلوريدا و گشت خريد ) مسافرين بايستی راسا به هتل بازگردند (     4صرف صبحانه  در هتل، گشت 

 :  يازدهم   وزر

 ( همراه با ناهار  Tigre and Deltaصرف صبحانه  در هتل، گشت نيم روز کشتی بر روی رودخانه ريورپالته )  

 می باشد ( محترم   به عهده مسافرين  ) هزينه نوشيدنی ها

 :  دوازدهم روز

 همراه با ناهار.  Cow Boy Showزگشت تمام رو 

 روز سيزدهم : 

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

 top    NH Collection Plaza Santiago Hotel *5 شب اقامت در سانتیاگو 4

 روز سيزدهم : 

 ورود به شهر سانتياگو، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت.

 روز چهاردهم :  

 صرف صبحانه در هتل ، اجرای گشت تمام روز بازديد از دو شهر ساحلی و زيبای وينا دل مار و والپرايزو.

 روز پانزدهم :  

 .Mateticصرف صبحانه در هتل ، گشت تمام روز شهر کازابالنکا و بازديد از مزرعه 

 روز  شانزدهم :  

 صرف صبحانه در هتل ، روز آزاد. 

 روز هفدهم : 

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

 (  Intercontinental Sao Paulo Hotel 5* topشب اقامت در سائو پائولو  ) 1

 روز هفدهم : 

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

 روزهجدهم: 

 اجرای گشت شهری سائو پائولو شامل بازديد از مارکت ميوه های استوايی ، سپس  صرف صبحانه در هتل ، تحويل اتاق 

 .شهر ،خيابان پائوليستا  و پارک استقالل وترانسفر به سمت فرودگاه سائو پا ئولو جهت عزيمت به ايرانکليسای قديمی 
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