БРАЗИЛИЯ И АРЖЕНТИНА
Буенос Айрес – Игуасу – Рио де Жанейро
Дати за 2017: 21.04, 17.11
1 ден
Полет София – Буенос Айрес /с прекачване/. Буенос Айрес е не само столица на
Аржентина, но и един от десетте най-важни мегаполиси в света, както и политически и
икономически център на обществения живот в страната. В многомилионния град
можете да се насладите на неспирен нощен живот, посещавайки клубове за танго,
кабарета, ресторанти и барове. През деня градът предлага огромен избор от атракции музеи, художествени галерии, изискани магазини, антиквариати. Италианскоиспанското потекло на жителите формира характера на този модерен град. Посрещане и
настаняване в хотел. Нощуване.
2 ден / Буенос Айрес
Закуска. Панорамна обиколка с разглеждане на площад „Пласа де Майо“ и „Каса
Росада“, в която се помещава правителството, Кабилдо - сградата на Кметството и
Столичната Катедрала, дом на Архиепископа на Буенос Айрес. Обиколката продължава
през квартал Сан Телмо. До 1888 г. тази част на града е била речно пристанище, а днес е
едно от най-модерните и предпочитани места за живот в Буенос Айрес. Работническият
квартал Ла Бока е известен със своите многоцветни къщи и историята си като жилищен
квартал на италианските моряци и пристанищни работници през 19 век. „Барио Норте“
(Северният квартал), наричан Реколета е кварталът на богатите в Буенос Айрес. В
гробището на Реколета е погребана Ева Дуарте, по-известна като Евита Перон. Следва
Палермо с неговите паркове и градини, както и най-широкия булевард в света „Авенида
9 де Хулио“ („9 Юли“), където са Съдебната палата и театър „Колон“. Връщане в
хотела. Нощуване.
3 ден / Тигре
Закуска. Свободно време или полудневна екскурзия до Тигре. Пътувайки през
северните жилищни квартали на града, ще достигнете до Сан Исидро, колониален и
аристократичен район. Ще видите именията и къщите по брега на река Плате.
Продължавате към Тигре, очарователен район в близост до Буенос Айрес, където има
множество летни резиденции, яхт клубове и места за прекарване на свободното време
на местните „porteños”. Делтата на Тигре, образувана от нейните реки, потоци и
множество зелени островчета е един от най-атрактивните райони за посетителите.
Островите Делта в специфичния им кафяво-червен цвят са се образували от наносите и
утайките донесени от река Парана. Разходка с лодка по безбройните канали на устието
на Парана, между хилядите острови, изобилстващи от растителност. Връщане в хотела.
Вечерта ще имате възможността да посетите ресторант с традиционно танго шоу и
вечеря /срещу доплащане/. Нощуване.

4 ден / Игуасу
Закуска. Трансфер до летището за полет до Игуасу. Водопадите Игуасу са едни от найголемите в света, оформили са се по течението на едноименната река, която извира от
Куритиба на изток и тече на запад в протежение на 1320 км през щата Парана. На 15 км
преди вливането си в река Парана, течението на Игуасу се сгромолясва в бездна, висока
60 метра и широка 2700 метра като образува 275 водопада. При един от завоите на
реката, където височината достига 90 метра, а водата пада с неописуема сила, се
образува водопад, известен под името Дяволското гърло. 1 900 метра от общата
територия на водопадите попадат на територията на Аржентина, а останалите 800 метра
на Бразилия. И от двете страни гледката към водопадите е впечатляваща по всяко време
на годината. Водопадите са под защитата на ЮНЕСКО. След пристигането директен
трансфер до бразилската страна на водопада, където тесен мост води до основата на
най-големия водопад Дяволското гърло. Посещение на птичия парк. Настаняване в
хотел. Нощуване.
5 ден/ Игуасу
Закуска. Екскурзия до Аржентинската страна на водопадите. Ще видите различни водни
каскади, а еко влакче ще ви отведе до най-внушителната му част. Вечерта по желание
посещение на шоу с вечеря. Насладете се на богат бюфет с над 200 ястия от бразилската
и световната кухня и 2-часова програма с музика и танци от цяла Латинска Америка.
Нощуване.
6 ден / Рио де Жанейро
Закуска. Трансфер от хотела до летището за полет до Рио де Жанейро. Градът е основан
през 1556 г., а през 1776 г. става столица на колонизирана Бразилия до 1960г., когато е
основана новата столица Бразилия. Рио е разположен между планините и морето, а за
неговите почти 8 милиона жители, самбата е начин на живот. Настаняване в хотел до
плажа Копакабана. Свободно време. Нощуване.
7 ден / Рио де Жанейро
Закуска. Екскурзия до прочутия парк Фламенго от където ще се изкачите на върха на
една от забележителностите на града - Захарната глава. До тази известна планина се
достига посредством лифт. Гледката е незабравима и е една от най-грандиозните в
света. След това ще посетите старата част, където се срещат колониалната архитектура
и модерните небостъргачи. Минавайки по булевард Рио Бранко ще видите църквата
Канделария, чийто строеж завършва в 1898 г. На този булевард са и повечето
управления на бразилските банки и търговски представителства. Ще видите Операта
(Градския театър), площад Кариока, църквата „Санто Антонио“, построена през 17 век,
контрастираща на модерните сгради като Петробрас и Катедралата. Освен това ще
научите за Акведукта на Рио, построен през 18 век, който днес свързва старата част на
града и квартал Санта Тереса. Нощуване.
8 ден / Рио де Жанейро
Закуска. Екскурзия до планината Корковадо - изкачване с железница през дъждовната
гора Тижука. Пътуването с влакчето е около 20 мин и е чудесна възможност да видите
от близо буйната тропическа растителност и да се насладите на живописните пейзажи,
плажовете и града. Достигайки върха на Корковадо ще се озовете в краката на 40метровата статуя на Христос, откъдето ще видите града като на длан. Свободно време.
Нощуване.
9 ден
Закуска. Трансфер до летището за полет към България.
Цена:
На човек в двойна стая
5395 лв.

Единична стая
6390 лв.

Цената включва:
 Самолетни билети с летищни такси София – Буенос Айрес – Игуасу – Рио де
Жанейро – София;
 8 нощувки с 8 закуски в хотели 4*;
 Описаната туристическа програма с местни екскурзоводи на руски;
 Входни такси за обектите по програмата;
 Всички трансфери по програмата;
 Медицинска застраховка с асистанс и покритие 25 000 евро;
 Тур мениджър от агенцията.
Цената не включва:
 Танго шоу в Буенос Айрес, включва трансфер и вечеря – 115 щ.д.
 Екскурзия до Тигре и Делта, включва трансфер и екскурзовод – 80 щ.д. /валидна
при 15 платили/
 Вечеря и шоу програма с трансфер в Игуасу – 85 щ.д.
 Напитки и бакшиши.
Част от цената на екскурзията на стойност 1380 щатски долара е калкулирана в лева по
курс 1 щатски долар = 1.78 лв. валиден към 07.01.2016 г. При промяна на обменния курс
долар – лева с повече от 5% ще има промяна в крайната цена на екскурзията. Цената се
уточнява при окончателното плащане.
Важна информация:
Цената на екскурзията е валидна при 20 пълно платили.
Срок за уведомяване при недостигнат минимален брой туристи – 30 дни преди датата
на отпътуване.
Възможно е да има промяна в летищните такси. Ще бъдете уведомени до 20 дни преди
началото на екскурзията.
Възможна е промяна в часовете на полетите и в дните на провеждане на екскурзиите.
Допълнителните екскурзии се заявяват и потвърждават от България.
За пътуване до Бразилия е необходим международен паспорт с валидност минимум 6
месеца от датата на връщане в България.
Не са необходими ваксинации.
Деца под 18 г., пътуващи с 1 родител е необходимо да имат нотариално заверено
пълномощно от другия родител.
Резервации:
При резервация се плаща 30% от стойността на екскурзията.
Втора вноска до 60 % 90 дни преди датата на отпътуване.
Пълно плащане 50 дни преди датата на отпътуване.

