
iJSI166: شماره پکیج 

www.JazireSafar.com

تاریخ 
حرکت یک تخته هر نفر دو تخته

هر نفر شهر درجه هتلنام

اسفند28
47/000/000

+

4680 USD

47/000/000

+
3480 USD

سائوپائولو

5*

ENTERCONTINENTAL 

POUSADA DO SANDY پاراتی

FAIRMONT COPACABANAریودوژانیرو

ایگواسو ECO CATARATAS

1402نوروز

:خدمات تور
ترانسفر بین شهری  –ترانسفر فرودگاهی –پرواز بین شهری -بلیط رفت و برگشت با پرواز قطرایرویز  

بیمه مسافرتی–گشت شهری –لیدر فارسی زبان –ویزای توریستی 

:مدارک مورد نیاز 
ماه اعتبار 7اصل پاسپورت با حداقل 

ترجمه شناسنامه
ترجمه مدارک شغلی و تحصیلی 

ماهه اخیر به التین 3پرینت گردش حساب 
تمکن مالی به دالر 

3X4 قطعه عکس رنگی جدید چهار 

اطالع از کاهش یا افزایش نرخ تورها و سایر ایرالینها و هتلها تماس حاصل فرمایید جهت 

44255399–44255409–44253708: تلفن
WWW.JAZIRESAFAR.COM

31واحد -3طبقه -مجتمع تجاری مروارید –بعداز چهارراه اسدی -بعد از فلکه اول صادقیه -ستارخان . تهران 

اسفند28روز   ویژه 13شب و 12برزیل  تور 

ایگواسو-ریودوژانیرو –پاراتی –سائوپائولو 

برنامه سفر

صفحه بعد 

http://www.jaziresafar.com/


www.JazireSafar.com

44255399–44255409–44253708: تلفن
WWW.JAZIRESAFAR.COM

31واحد -3طبقه -مجتمع تجاری مروارید –بعداز چهارراه اسدی -بعد از فلکه اول صادقیه -ستارخان . تهران 

1402نوروز 

برنامه سفر

.گشت شب به صورت اختیاری و پیشنهادی قابل اجرا می باشد–ورود به فرودگاه و ترانسفر به هتل و استراحت :روز اول 

صرف –منطقه لیبر داده و خیابان پائولیستا –شهری کامل در سائو پائولو به همراه راهنمای محلی و بازدید ازکلیسای جامع شهر گشت : دوم روز 
نهار 

گشت شهری کوتاه و قدم زدن در بافت قدیمی شهر و -ترانسفر به هتل  –از صرف صبحانه حرکت به سمت شهر سنتی پاراچی بعد : روز سوم 
خیابان های سنگ فرش پاراچی

صرف نهار در -گشت کروز در اقیانوس اطلس و شنا  –از صبحانه حرکت به سمت اسکله شهر و سوار شدن به کشتی تفریحی بعد : روز چهارم
کشتی و بازگشت به هتل

رسیدن به هتل و تحویل اتاق و استراحت –از صبحانه حرکت به سمت شهر ریور و تماشای مسیر زیبای این شهر بعد : روز پنجم

بازدید از یکی از عجایب هفتگانه جدید یعنی مجسمه غول آسای –از فراز کوه کورکووادو و منظره ای بی نظیر از ریو دوژانیرو بازدید :روز ششم 
صرف نهار –مسیحی منجی 

استفاده از ساحل زیبای کوباکابانه شهر ریو –وقت آزاد : هفتم روز 

این کوه در دهانه خلیج گوانا بارا و در آستانه اقیانوس اطلس واقع شده و از طریق تله . از صرف صبحانه بازدید از گوه شوگرلوف بعد : روز هشتم 
کابین می توانیم 

ه ا ببه صورت  درجه تمام شهر ریو را تماشا کنیم بعد برای صرف ناهار به رستوران رفته و بعد از آن می توانیم گشتی در شهر داشته باشیم و ی
.هتل برگردیم

استفاده از زمان دریا و ساحل و یا گشت در مرکز شهر –آزاد وقت : روز نهم

ترانسفر به هتل و تحویل اتاق و استراحت –از صرف صبحانه حرکت به سمت فرودگاه و پرواز به سمت شهر ایگواسو بعد : روز دهم 

بعد از صبحانه گشت در آبشار های با شکوه ایگواسو آغاز می شود با همراهی راهنمای محلی از هتل خارج می شویم و تا بخشی صبح : یازدهمروز 
از 

بازدید از باغ پرندگان–صرف نهار در رستوران ناهار -.در فهرست عجایب هفتگانه قرار گرفته ببینیم2011این آبشارهای عظیم را که از سال 

بازدید از مرکز شهر–استفاده از خدمات هتل –وقت آزاد -صرف صبحانه در هتل  : دوازدهم روز 

بعد پرواز و بازگشت به تهران –در حرکت به سمت فرودگاه و پرواز به سمت شهر سائوپائولو –صبحانه در هتل صرف :سیزدهم روز 

iJSI166: شماره پکیج 

روز13شب و 12برزیل  تور 

ایگواسو-ریودوژانیرو –پاراتی –سائوپائولو 
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