HOTEL

LOCATION

InterContinental Sao Paulo
Wish Resort Golf Convention
Foz do Iguaçu
Hilton Rio de Janeiro
Copacabana
Manas

Sao Paulo
Iguaçu
Rio de
Janeiro

DBL

7.500.000
+4000$

SGL

7.500.000
+5000$

Child
With Bed

5.800.000
+3900$

Child
No Bed

5.800.000
+2100$

Manas

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی امارات ،ویزای برزیل ،ترانسفر فرودگاهی 21،شب اقامت در
هتل * 5با صبحانه 8 ،گشت با نهار ،تور لیدر فارسی زبان،راهنمای محلی  ،بیمه گروهی مسافرتی.
مدارک الزم :اصل گذرنامه با  7ماه اعتبار از تاریخ حرکت 2 ،قطعه عکس 3*4با زمینه سفید تمام رخ رنگی،
ترجمه رسمی سند مالکیت ،پرینت حساب بانكي و گردش مالي  6ماه اخیر یا گواهي سپرده گذاري (به زبان
انگلیسي ممهور به مهر شعبه و مهر روابط بین الملل ،).افراد متاهل عقدنامه و ترجمه آن ،اصل شناسنامه
و ترجمه آن به التین ،پاسپورت همراه مورد قبول نمي باشد .گواهي اشتغال به كار  :پزشكان و مشاغل
وابسته(پروانه نظام پزشكي و مطب) –مهندسین(پروانه نظام مهندسي)-مدیران شركت ها(روزنامه رسمي)-
كاركنان مراكز دولتي(حكم كارگزیني)-بازنشستگان(حكم بازنشستگي+آخرین فیش حقوقي)-پرسنل شركت هاي غیر
دولتي(گواهي اشتغال به كار با ذكر مبلغ
حقوق +سمت و زمان استخدام)-دانشجو(نامه از دانشگاه )
توضیحات:
 کنترل گذرنامه از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده
میباشد و شرکت سام سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور
مسافر را نخواهد داشت.
 پرداخت  %05هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
 نرخ ریالی فوق بر اساس دالر روز محاسبه می گردد و احتمال افزایش و یا کاهش نرخ وجود دارد.
 كمیسیون  CHDنصف بزرگسال مي باشد و به  INFكمیسیون تعلق نمي گیرد.
 بیمه برای مسافرین باالی  60سال الزامی است و هزینه آن به عهده خود مسافر می باشد.
 هزینه کودک زیر  1سال  1/500/000تومان می باشد.
روزهای تور
روز اول سائو
روز دوم سائو
روز سوم سائو
روز چهارم ایگواسو
روز پنجم ایگواسو
روز ششم ایگواسو
روز هفتم ریو
روز هشتم ریو
روز نهم ریو
روز دهم ریو
روز یازدهم آمازون
روز دوازدهم
آمازون
روز سیزدهم آمازون

برنامه تور
ورود به فرودگاه سائو -ترانسفر به هتل.
گشت نیمروزه شهری ( 6ساعت)
ترانسفر به فرودگاه سائوپائولو و پرواز به سمت ایگواسو ،ترانسفر به هتل محل
اقامت در ایگواسو-نمایش  RAFAINهمراه با شام
گشت بازدید از آبشار برزیلی و پارک پرندگان با نهار ،گشت قایق تندرو ماکوکو
در اختیار مسافر.
ترانسفر به فرودگاه ایگواسو و پرواز به سمت ریو ،ترانسفر به هتل محل اقامت در
ریو.
بازدید از کوه حضرت مسیح (کورکوادو ) و ساحل ریو با نهار
در اختیار مسافر.
بازدید از کوه معروف شوگر لوف و گشت شهری با نهار
ترانسفر به فرودگاه و حرکت به سمت آمازون-اقامت در کلبه های جنگلی
گشت های پارک جنگلی به همراه صبحانه نهار شام
گشت های پارک جنگلی به همراه صبحانه نهار شام
ترانسفر به فرودگاه و بازگشت به ایران.

