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تورکد:

تاریخ حرکت 29 :اسفند 9397

BR 734

 91روز سفر رویایی و ماجراجویانه به برزیل
 2شب سائوپائولو  3 +شب آبشار ایگوآسو  3/5 +شب ریو دو ژانیرو

خدمات تور:

 2شب اقامت در هتل  ٥ستاره در سائو پائولو با صبحانه  3 +شب اقامت در هتل  4ستاره در ایگوآسو با صبحانه  3/٥ +شب اقامتت در هتتل  ٥ستتاره در ریتو د اانرت بتا
صبحانه ٥ ،گشت نرم ر ز شه ی ،يزا ،پ ازهای برن المللی پ از داخلتی ،ت انستر های ف دگتاهی بترن شته ی ،پ داختت ر ديته هتا ،برمته مستاف تی ،هم اهتی
راهنمای متخصص از اي ان.
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برنامه سفر:

پ از از ته ان به دبی ،چهارشنبه شب 22 ،اسرند .9327
ر د به دبی سپس پ از به سوی ب زیل ،بزرگت ین کشور قاره ام یکای جنوبی .ر د به سائو پائولو ،انتقال به هتل .اقامت در سائو پائولو.
گشت نرم ر ز آشنایی با جاذبه های گ دشگ ی سائو پائولو ،پایتخت اقتصادی ب زیل بزرگت ین شه ام یکای جنوبی .اقامت در سائو پائولو.
ت ک هتل .انتقال به ف دگاه پ از به سوی غ ب ب زیل شه ایگوآسو ،در م ز مشت ک با پاراگوئه آراانترن .انتقال به هتل .اقامت در ایگوآسو.
گشت نرم ر ز بازدید از آبشار زیبای ایگوآسو ،پهنا رت ین آبشار جهان در پارک ملی ایکوآسو م ز مشت ک ب زیل آراانترن .اقامت در ایگوآسو.
گشت نرم ر ز بازدید از باغ پ ندگان جنگلهای استوایی قاره ام یکای جنوبی .اقامت در ایگوآسو.
ت ک هتل .انتقال به ف دگاه پ از به سوی ریو د اانر در ک انه اقرانوس اطلس .انتقال به هتل در ساحل زیبای کوپوکابانا .اقامت در ریو.
صعود به کوه کله قند با تله کابرن نمای زیبایی از اقرانوس اطلس شه ریو
گشت نرم ر ز شه ی بازدید از جاذبه های گ دشگ ی ریو د اانر
مسرح ب ف از کوه کورکو اد  .اقامت در ریو.
گشت نرم ر ز بازدید از کوه کورکو اد  ،با قطار به باالی کوه رفته بازدید از مجسمه با شکوه مسرح منجی ،نماد ب زیل .اقامت در ریو.
ر ز آزاد در ریو .شب انتقال به ف دگاه ریو.
پ از از ریو به سوی دبی .ر د به ف دگاه دبی سپس پ از به سوی ایزان.

مجسمه حض ت

* تخفیف ویژه 5 ،درصد ارزی و  91میلیون ریالی برای ثبت نام زود هنگام تا  21دیماه * 97
قیمت برای هر نفر در اتاق دو نفره
www.GolbargTravel.com
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آدرس :خیابان شریعتی ،نرسیده به سه راه طالقانی ،روبروی سینما صحرا ،پالک 966
با توجه به ش ایط ر ز ،امکان جابجایی گشتها ،ت انسر ها
تاریخ تنظرم9327/2/27 :

پ ازهای داخلی جود دارد.
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