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شب کمپوس دو 2+شب ریو دو ژانیرو4+شب ایگوآسو3+شب سائوپائولو1
شب مانائوس آمازون 3+جوردا

دوگشت در ()گشت آبشار ایگوآسو()کشور آمریکای جنوبی11نمایش )
هشت ()گشت رود آمازون()ریو،گشت ایگوآسو،سائوپائولو،کمپوس، مانائوس

(وعده ناهار،شام

روز14شب و 13

هزینه پرواز $3990 نرخ هر نفر در اتاق دو نفره

هزینه پرواز  $5290 نرخ هر نفر در اتاق یک نفره 

هزینه پرواز  $3490 سال با تخت 11تا 4نرخ کودک 

هزینه پرواز  $2490 سال بدون 4تا 2نرخ کودک 
تخت

هزینه پرواز  $490 سال 2نرخ کودک زیر 

SAO :PRTO BAY SAO PAULO 5*/RADISSON PAULISTA 5*Or Similar Hotel

IGU :RECANTO CATARATAS 5*/BOURBON CATARATAS5* Or Similar Hotel

RIO :MIRAMAR WINDSOR 5*/HILTON COPACABANA 5*Or Similar Hotel
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شب اقامت در هتل پنج ستاره در سائوپائولو با صبحانه و شام در رستوران 1: اقامت
4+ شب اقامت در هتل پنج ستاره در ایگوآسو با صبحانه و یک شام 3+ باربکیوی برزیلی

شب اقامت در 2+شب اقامت در هتل پنج ستاره در ریودوژانیرو با صبحانه و یک ناهار 
شب اقامت در هتل پنج ستاره در 3+ هتل پنج ستاره در کمپوس دو جوردا با صبحانه 

.مانائوس با صبحانه ، ناهار،شام
کشور 11نمایش + گشت بازدید از آبشار آیگوآسو + گشت شهری سائوپائولو : گشت ها 

گشت شهری +و اقوام قاره آمریکای جنوبی همراه با شام در سالن رافایین در ایگوآسو 
گشت بازدید از مجسمه مسیح منجی + ریودوژانیروو شوگرلوف با تله کابین همراه با ناهار

گشت بازدید از جاذبه های رود + گشت کمپوس دوجوردا + در ریو با قطار کوهستانی 
گشت شهر مانائوس و موزه و باغ گیاه شناختی آمازون و بازار + وجنگل آمازون با کشتی 

.محلی
+ سائو –کمپوس –ترانسفرهای بین شهری ریو + پرواز های بین المللی و پروازهای داخلی 

.راهنمای گردشگری+بیمه مسافرتی +پرداخت ورودیه ها + ترانسفرهای فرودگاهی 

خدمات تور
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CAMPOS Do Jordao :LE RENARD 5*/GRANDE HOTEL 5* Or Similar Hotel

MANAUS :VILLA AMAZONIA HOTEL 5*/JUMA OPERA HOTEL 5* Or Similar Hotel
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