Екскурзия до Аржентина и Бразилия - красотата
на Южна Америка
София – Париж – Буенос Айрес – Игуасу – Рио де Жанейро –
Париж – София
Програмата ни води от Буенос Айрес до Рио де Жанейро. Това са най-динамичните градове на
Южна Америка. Ще се запознаете с ритъма и харектерните особености на двете страни. В
Буенос Айрес можете да очаквате съчетание от история и модерен дух. В Рио де Жанейро ще
бъдете част от фантастичен нощен живот и ще посетите някои от най-известните плажове в
Света. По време на тура до Игуасу, където са разположени невероятните водопади по
протежението на реката, ще се насладите на впечатляващ природен спектакъл. Природният
пейзаж, разположен в Национален парк Игуасу, се е превърнал в Световно Национално
богатство на UNESCO.

Ден 1
София - Париж
Полет от София в 07:00 ч до Париж. Кацане в Париж в 09:10 ч. Излитане от Париж в 23:20 ч.

Ден 2
Буенос Айрес
Кацане в 09:05ч в Буенос Айрес. Трансфер от летището до хотела. Настаняване. Кратка
почивка. Следобед – сити тур на града (около 4 часа), където ще се запознаете с най-основните
забележителности на Буенос Айрес, както и множество аристократични сгради в северната част
на града, наред с хубави ресторанти, магазини за дрехи, нощни клубове, които създават една
невероятна атмосфера в града. По време на обиколката ще посетите: спретнатия квартал –
Palermo Chico, където са разположени редица посолства, консулства и музеи. По-натам ще
разгледате парка наречен “3-ти Февруари“ или „Градините на Палермо“, където са разположени
следните атракции - “El Rosedal”, ботаническата градина, планетариума, зоопарка,
Аржентинския хиподрум за коне, както и монумента “Monumento a La Carte Magna y las Cuatro
Regiones Argentinas”.Тук булевардите са едни от най-широките в Света. По време на
обиколката ще видите още конгресния дворец, монументът - “Monumento de los Dos Congresos”,
известния Обелиск, който е емблемата на Буенос Айрес, площад „Майо“, площада на
Републиката, театър „ Колон“. Ще имате кратка пешеходна разходка през квартала наречен

“San Telmo” до градския квартал „La Boca”. Този квартал е изключително интересен поради
историята си. Там се намира улица наречена „ Cominito”, която е известна с духа на тангото и
многоцветните си сгради. Връщане в хотела. Нощувка.

Ден 3
Буенос Айрес
Закуска. Свободно време или екскурзия по желание:"Ранчо в Пампата". За тази екскурзия се
тръгва рано, поради това, че се пътува до пампасите – Южноамериканските тревисти степи.
Първата атракция е посещение на аржентинско имение. Там можете да опитате Емпанадас или
Асадо – аржентинския начин на правене на барбекю, както и да се потопите в атмосферата на
извънградския живот. Ще можете да послушате традиционна фолклорна музика, както и да
танцувате едно танго. Ще можете да се насладите на традиционно надбягване с коне Гаучо.
Изключително атрактивно е да се наблюдава професионалното яздене на коне. Ще имате
възможност и при желание за яздите кон, както и да се повозите на типичните карети. Ще се
почувствате като истински Гаучо! Връщане в хотела. Нощувка.

Ден 4
Буенос Айрес - Игуасу
След закуска трасфер от хотела до летището. Полет до Аржентинската провинция край
Водопадите Игуасу (Buenos Aires - Puerto Iguazu Airport). Пристигане в Фоз до Игуасу. Трансфер
от летището до хотела. Настаняване. Екскурзия до водопадите Игуасу използвайки
туристическия маршрут. Този път ще ви отведе до прекрасната гледка над каньона “Garganta
del Diabolo” (Каньона на Дявола). С влакче през джунглата ще достигнете водопадите и каньона
на Дявола. Може да се разходите по туристическия маршрут наречен “Yvyra Reta”, който
свързва двете гари на водопадите и на каньона. Заслужава си да се достигне панорамната
гледка от “Alvar-Nunes”, водопадите наречени “Bozetti”, “San Martin” и „ Двете сестри“. За този
ден входната такса за водопадите е включена в цената. Връщане до хотела. Нощувка.

Ден 5
Игуасу
След закуска ще имате възможност да посетите водопадите Игуасу от страната на Бразилия.
По време на това посещение входната такса за водопадите също е включена в цената. От тази
си страна ще можете да се насладите на невероятни гледки и панорами към Водопадите на
Игуасу, които са Световно природно богатство под егидата на UNESCO. По желание –
посещение до Парка на птиците. Връщане обратно в хотела. Нощувка.

Ден 6
Игуасу - Рио де Жанейро
След закуска, трансфер до летището и полет до Рио де Жанейро (Foz do Iguassu Airport – Rio
de Janeiro). След кацане Ви посрещат на летището. Трансфер до хотела. Настаняване.
Екскурзия до известния хълм - „Захарната глава“. Минава се през плажовете „Praia do Botafogo”
и “Praia Vermelha” в градския район наречен „Урка“. Оттук ще можете да се качите на
кабинковия лифт към „Захарната глава“. Първата Ви спирка ще бъде на хълм наречен “Morro da
Urca”, върху който са разположени редица красиви градинии панорамни площадки. Втората
спирка е свързана с невероятна гледка към Рио де Жанейро, плажовете му и залива
„Гуанабара“. На хоризонта може да се види планината Корковадо. След тези прекрасни гледки,
ще можете да видите и Копакабана. Връщане към хотела. Нощувка.

Ден 7
Рио де Жанейро
След закуска ще имате полудневна екскурзия до Корковадо. Екскурзията започва с градския
район „Cosme Velho”, който е разположен между центъра и Копакабана. Използва се влакче и
се минава през тропическата гора “Tijuca”, която е най-голямата градска гора в Света. Това е
прекрасно място, от където се открива панорама към града и планината. Корковадо е с
височина 710 м. На върха на планината Корковадо се намира известната статуя на Исус, която
може да се види от почти всеки ъгъл на Рио де Жанейро. От тази панорамна платформа може
да се наблюдава една от най-прекрасните гледки на Света. От едната страна на „Захарната
глава“ са разположени плажовете “Guanabara” и “Niteròi” и от другата страна плажовете
“Copacabana” и “Ipanema”, както и лагуната „Rodrigo de Freitas”. Планината Корковадо е
разположена по средата между Природен парк „Tijuca”, който е тропически резерват с
прекрасни малки водопади и растителност. Връщане в хотела. Нощувка.

Ден 8
Рио де Жанейро
Закуска. Свободно време или екскурзии по желание: 1. Джип тур - сред фавелата и гората в
околностите на Рио де Жанейро; 2. Тропическите острови; 3. Разходка до Петрополис – на
около 65 км от Рио де Жанейро. Връщане обратно в хотела. Нощувка.

Ден 9
Рио де Жанейро - Париж
Закуска. Свободно време в зависимост от часа на полета. Напускане на стаята. Трансфер от
хотела до летището. Излитане в 16:05ч. за Париж.

Ден 10
Париж - София
Кацане в Париж в 08:00ч. Излитане в 12:35ч. Пристигане в София в 16:15ч.
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ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет София - Париж - Буенос Айрес и Рио де Жанейро - Париж - София с
включени всички такси и багаж: ръчен до 12 кг с размери 55см/35см/25 см и чекиран 23кг;
Самолетни билети в икономична класа Буенос Айрес - Игуасу и Игуасу - Рио де Жанейро с
включени всички такси и багаж: ръчен 5кг 55см/45см/20см и чекиран до 23 кг;
Всички трансфери с осигурен транспорт;
2 нощувки със закуски в хотел "Windsor Plaza" 4* (или подобен) в Буенос Айрес;
2 нощувки със закуски в хотел "Viale Cataratas " 4* (или подобен) в Игуасу;
3 нощувки със закуски в хотел "Windsor Plaza" 4* (или подобен) в Рио де Жанейро;
Панорамна обиколка с екскурзовод на Буенос Айрес;
Организиран тур с включени входни такси на бразилската и аржентинската страна на
водопадите Игуасу;
Полудневна екскурзия до планината Корковадо и статуята на Исус;
Екскурзоводско обслужване от лицензиран местен екскурзовод на английски език;
Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 50 000 €.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Такса за напускане на Аржентина - 30 USD (заплаща се лично на летище в USD);
Екскурзия "Ранчо в Пампата" в Буенос Айрес;
Посещение на Парка на птиците в Игуасу;
Целодневна екскурзия до тропически остров в Рио (при заявка);
Разходка до град Петрополис;

Джип тур
Застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви сключването на тази застраховка!);
Бакшиши, напитки по време на хранене и лични разходи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Цената на екскурзията е определена при валутен курс 1 USD = 1,8 BGN. При промяна на курса
с повече от 5% агенцията си запазва правото да промени цената в съответната посока.
Цената на екскурзията е калкулирана при цена на самолетния билет София - Париж - Буенос
Айрес и Рио де Жанейро - Париж - София 795 € с летищни такси. При промяна в цената на
самолетния билет агенцията си запазва правото за промяна цената на туристическия пакет в
съответната посока.
Цената на екскурзията е калкулирана при цена на самолетния билет за вътрешните полети Буенос Айрес - Игуасу и Игуасу - Рио де Жанейро 320 USD с летищни такси. При промяна в
цената на самолетния билет агенцията си запазва правото за промяна цената на туристическия
пакет в съответната посока.
Посочените хотели могат да бъдат сменени с подобни от същата категория;
Валутен курс: 1 USD =3,45 BRL (бразилски реал)
Валутен курс: 1 USD =15,50 ARS (аржентинско песо)
Цените на допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат предварително в офиса ни.
Цената е валидна при минимум 2-ма туриста;
Екскурзията се предлага за индивидуални туристи!

МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Аржентина, Бразилия: Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.

ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ
Аржентина: Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават
валиден паспорт минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. Не е необходимо да се
издава виза за български граждани, желаещи да посетят Аржентина за срок, не по-дълъг от 90
последователни дни. При напускане на Аржентина на летището при отпътуване се заплаща
лично държавна такса от 30 USD.
Бразилия: Българските граждани, пътуващи за Бразилия, е необходимо да притежават валиден
паспорт минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. Не е неоходимо да се издава
виза за български граждани, желаещи да посетят Бразилия за срок, не по-дълъг от 90
последователни дни.
Екскурзията се провежда при минимум 2 записани туристи.

