
 
 

 

 

                
  

      

، بيمه  تور ليدر فارسي زبان،راهنماي محلي ،شهري به همراه نهارگشت ٤ ،با صبحانه ٥* شب اقامت در هتل ١٠،ويزاي برزيل، ترانسفر فرودگاهي، ي اماراتبليط رفت و برگشت با هواپيماي :خدمات تور
  .گروهي مسافرتي

و تمكن ا گواهي سپرده گذاري ماه اخير ي ٦پرينت حساب بانكي ، سند مالكيت، ترجمه يمام رخ رنگسفيد تبا زمينه  ٣*٤ سقطعه عك ٢خ حركت، يماه اعتبار از تار ٧ اصل گذرنامه با :مدارك الزم
  .ترجمه شناسنامه  ، عقدنامه ، افراد متاهل ترجمه)به زبان انگليسي ممهور به مهر شعبهمالي 

و گواهي اشتغال به  روزنامه رسميترجمه (مديران شركت ها-)پروانه نظام مهندسيترجمه (مهندسين–) مطبپروانه پزشكي و پروانه نظام ترجمه (وابسته پزشكان و مشاغل : گواهي اشتغال به كار
ترجمه جواز ( شغل آزاد  -)يآخرين فيش حقوق+حكم بازنشستگيترجمه (بازنشستگان- )ماه آخر  ٦و گواهي اشتغال به كار و ليست بيمه  حكم كارگزينيترجمه (و غير دولتي  دولتي  مراكز كاركنان-)كار

  تكميل فرم اطالعات مسافر .) ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل از مدرسه مربوطه ( دانش آموزان  –) ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه مربوطه و كارت دانشجويي( دانشجويان  –) كسب 

    .ترجمه مدارك به انگليسي و با مهر مترجم مي باشد  :نكته 

 :ضيحاتتو

 و شركت سام سير مسئوليتي در قبال كنترل پاسپورت و هر نوع  كنترل گذرنامه از بابت هر گونه ممنوعيت خروج از كشور به عهده مسافر و آژانس ثبت نام كننده ميباشد
 .ممنوعيت خروج از كشور مسافر را نخواهد داشت

  هزينه تور در هنگام ثبت نام الزامي مي باشد% ٥٠پرداخت.  
 و احتمال افزايش و يا كاهش نرخ وجود دارد نرخ ريالي فوق بر اساس دالر روز محاسبه مي گردد.  
  كميسيونCHD  نصف بزرگسال مي باشد و بهINF كميسيون تعلق نمي گيرد. 
  سال الزامي است و هزينه آن به عهده خود مسافر مي باشد  60بيمه براي مسافرين باالي.  
  نمي باشدپاسپورت همراه مورد قبول.  
  تومان مي باشد ٠٠٠/٥٠٠/٢سال  ٢هزينه كودك زير. 

  برنامه تور   روزهاي تور

  .ترانسفر به هتل -سائوورود به فرودگاه   روز اول  سائو

  )ساعت ٦( يشهر روزه ميگشت ن  روز دوم سائو

  گواسويمحل اقامت در اترانسفر به هتل  گواسو،يترانسفر به فرودگاه سائوپائولو و پرواز به سمت ا  روز سوم سائو

  تندرو ماكوكو قيو پارك پرندگان با نهار، گشت قا يلياز آبشار برز ديگشت بازد  روز چهارم ايگواسو

  .در اختيار مسافر  روز پنجم ايگواسو

  .ويترانسفر به هتل محل اقامت در ر و،يو پرواز به سمت ر گواسويترانسفر به فرودگاه ا  روز ششم ايگواسو

  با نهار ويو ساحل ر) كوركوادو ( حياز كوه حضرت مس ديبازد  يوروز هفتم ر

  .در اختيار مسافر  ريوروز هشتم 

  با نهار ياز كوه معروف شوگر لوف و گشت  شهر ديبازد  روز نهم ريو

  .در اختيار مسافر  روز دهم ريو

  . ترانسفر به فرودگاه و بازگشت به ايران  روز يازدهم ريو

 

HOTEL LOCATION DBL SGL 
Child 

With Bed 
Child 

No Bed 

InterContinental Sao Paulo Sao Paulo 

7.500.000 
+2600$ 

7.500.000 
+3400$ 

5.800.000 
+2500$ 

5.800.000 
+1600$ 

Wish Resort Golf Convention 
Foz do Iguaçu 

Iguaçu 

Hilton Rio de Janeiro 
Copacabana 

Rio de 
Janeiro 

 


