Адрес
София 1000
ул. Позитано 7
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ЕКСКУРЗИЯ ДО РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
цени от

1 099.00 EUR
Дестинация
Рио де Жанейро
Продължителност
11 дни
Тип настаняване
BB

ЕКСКУРЗИЯ ДО РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА AIR FRANCE MM TRAVEL ПРЕДСТАВЯ
11Дни/9Нощувки

Програма
Ден 1. (петък)
Полет от България до летището в Рио де Жанейро през Париж.
Ден 2. (събота)
Кацане на летището в Рио де Жанейро. Посрещане от представител на фирмата
партньор на ММ ТРАВЕЛ БГ в Рио де Жанейро. Трансфер от летището до избрания
хотел и настаняване.
Ден 3. (неделя)
Закуска в хотела. Полудневна екскурзия на Рио де жанейро, включваща обиколка на
Рио де Жанейро с екскурзовод на руски език, по време на която се преминава

финансовия и бизнес център на града, църквата Канделария, катедралата Свети
Себастиян, националната библиотека и градския театър. Големият финал е
пътуването с кабинков лифт до скалата Захарната глава, издигаща се на 395 м над
морското равнище, наречена така, т.к. по външен вид напомня на бучка захар,
откъдето може да се насладите на спираща дъха гледка към залива Гуанабара и да
видите моста, свързващ Рио и Нитерой. Връщане в хотела. Нощувка.
Ден 4. (понеделник)
Закуска в хотела. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии.
Целодневна екскурзия до Петрополис с обяд:
Петрополис е разположен на около 60 км от Рио де Жанейро, основан от германци и
съхранява историята на Бразилия със своите китни улички и сгради от началото на
миналия век. По време на тура се вижда лятната резиденция на Дом Педро ІІ,
последния бразилски император, Императорския дворец – сега музей, който
съхранява богата колекция от бижута, мебелировка, картини и порцелан от
императорския двор. Обядът ще бъде в стария хотел на Петрополис, превърнат днес
в ресторант (напитките НЕ са включени).
Ориентировъчна цена:
При група от мин. 4-6 човека: 134 щатски долара на човек
При група от 7-10 човека: 102 щатски долара на човек
При група от 11-15 човека: 116 щатски долара на човек
При група от 16-20 човека: 93 щатски долара на човек
Връщане в хотела. Нощувка.
Ден 5. (вторник)
Закуска в хотела. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии.
Тропически остров /целодневна екскурзия с включен обяд/.
С автобус се преминава по Рио-Сантос крайбрежната магистрала до рибарското
селище Итакуруча, където ще се качите на лодка за кратък круиз, ще имате
възможност да поплувате или просто да си вземете слънчеви бани. Обядът ще бъде
сервиран под палмовите дървета (напитките НЕ са включени).
Ориентировъчна цена с обяд:
при група от мин. 4-6 човека - 179 USD на човек
при група от 7-10 човека - 133 USD на човек
при група от 11-15 - 144 USD на човек
при група 16-20 човека - 119 USD на човек
Нощувка.
Ден 6. (сряда)

Закуска в хотела. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии. Полудневна
обиколка сред културните забележителности на Рио
Дневен тур от 9:00ч и 14:00ч.продължителност около 4 часа.
Екскурзията разкрива културното наследство от величественото минало на Рио –
старинния квартал Lapa с известните водопроводни арки, Praca - историческият
център с реставрирания Имперски дворец (кралска резиденция по времето на
Португалската колония) и Историческия музей, внушителната църква Канделария,
както и манастира Sao Bento. Разглежда се също и новата бизнес част на Рио с Rio
Branco авеню, театралния площад Cinelandia с величествения Municipal Theater.
Екскурзия, която Ви показва другото лице на Рио – съхранило история, традиции и
автентичност
Ориентировъчна цена:
при група от мин. 4-6 човека - 55 USD на човек
при група от 7-10 човека - 35 USD на човек
при група от 11-15 - 52 USD на човек
при група 16-20 човека - 38 USD на човек
Връщане в хотела. Нощувка.
Ден 7. (четвъртък)
Закуска в хотела. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии.
Полудневна екскурзия с посещение на Ботаническата градина, представяща
дъждовните гори на Амазонка и най-голямата в света ботаническа градина с видове
от Амазонка. Градината е основана още през 1808 г. и се простира на площ от 137
хектара.
Ориентировъчна цена:
при група от мин. 4-6 човека - 52 USD на човек
при група от 7-10 човека - 32 USD на човек
при група от 11-15 - 49 USD на човек
при група 16-20 човека - 35 USD на човек
Връщане в хотела. Нощувка.
Ден 8. (петък)
Закуска в хотела. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии.
Корковадо - С влакче за около 20 мин. през парк Тижука се достига до върха на
планината Корковадо, разположена в сърцето на днешно Рио де Жанейро, като ще
имате възможност да се насладите на красотата на бразилската природа и
тропическите растения. След достигане на върха на планината с ескалатор или по
стълбите ще може да се изкачите до Статуята на Исус Христос, обявена за едно от

Новите седем чудеса на света. Гледката от тук ще ви изпълни с възхищение и
наслада, под вас Рио де Жанейро ще се вижда като на длан, а стадиона Маракана ще
изглежда съвсем малък. След като се върнете обратно в града обиколката ще
продължи покрай плажовете Ипанема и Копакабана, привличащи милиони туристи от
цял свят.
Ориентировъчна цена:
при група от мин. 4-6 човека - 73 USD на човек
при група от 7-10 човека - 56USD на човек
при група от 11-15 - 70 USD на човек
при група 16-20 човека - 58 USD на човек
Ден 9. (събота)
Закуска в хотела. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии.
Полудневен шопинг тур
Ориентировъчна цена:
при група от мин. 4-6 човека - 46 USD на човек
при група от 7-10 човека - 30 USD на човек
при група от 11-15 - 43 USD на човек
при група 16-20 човека - 32 USD на човек
Ден 10. (неделя)
Закуска в хотела. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии.
Ден 11. (понеделник)
Закуска в хотела. Свободно време до трансфера. Трансфер от хотела до летището за
полет до България през Париж.
ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА СТАЯ ПРИ МИНИМУМ 14 ПЪТУВАЩИ:
1099 евро
Цената включва:
* изпращане на летище София от представител на Агенцията
* самолетни билети София - Париж - Рио де Жанейро - Париж - София с Air France
* трансфери: летище-хотел-летище с представител на фирмата-партньор на ММ
ТРАВЕЛ БГ в Бразилия
* настаняване за 9 нощувки със закуска
* полудневна екскурзия с екскурзовод на руски език или английски език - Захарната
глава и Сити тур Рио де жанейро
* медицинска застраховка по време на цялото пътуване
Цената не включва:

* летищни такси - 372 евро на човек подлежат на препотвърждение при издаване на
самолетните билети
* хотелска такса, която се заплаща на място в хотела в местна валута,
ориентировъчно: California Othon Classic 4* – 2.00 щатски долар на стая на нощувка
* допълнителни мероприятия и екскурзии по желание, които не са включени в
ПРОГРАМАТА
Забележки: При по-малко от 15 човека група цената подлежи на препотвърждение.
Ориентировъчно доплащане за индивидуални клиенти: 690 евро на човек!
Полетни детайли:
AF 2487 София 15.05 17.00 Париж
AF 442 Париж 23.20 05.20+1 Рио де Жанейро
AF 443 Рио де Жанейро 16.20 08.00+1 Париж
AF 2486 Париж 10.20 14.05 София
Условия на програмата:
Цените се прилагат при налични свободни места в заложената класа по полети всеки
ден от София и са стартови
Хотелите по програмата могат да бъдат променяни по желание на
клиентите
Продължителността на програмата може да бъде изменена индивидуално според
изискванията на клиентите или запитване за група
При заявка водач - преводач от ММ ТРАВЕЛ по време на цялото пътуване.
При записване - плащане на депозит в размер на 500 евро на човек.
Цените не вайата по време на Нова Година и Карнавала.
За резервации и информация: Тел: 0700 10 756
Екскурзии по желание срещу допълнително заплащане
Културните забележителности на Рио
Полудневна обиколка сред културните забележителности на Рио
Дневен тур от 9:00ч и 14:00ч.продължителност около 4 часа.
Екскурзията разкрива културното наследство от величественото минало на Рио –
старинния квартал Lapa с известните водопроводни арки, Praca - историческият
център с реставрирания Имперски дворец (кралска резиденция по времето на
Португалската колония) и Историческия музей, внушителната църква Канделария,
както и манастира Sao Bento. Разглежда се също и новата бизнес част на Рио с Rio
Branco авеню, театралния площад Cinelandia с величествения Municipal Theater.
Екскурзия, която Ви показва другото лице на Рио – съхранило история, традиции и
автентичност

Ориентировъчна цена:
при група от мин. 4-6 човека - 55 USD на човек
при група от 7-10 човека - 35 USD на човек
при група от 11-15 - 52 USD на човек
при група 16-20 човека - 38 USD на човек
Имперския град Петрополис
Целодневна екскурзия до Петрополис с обяд:
Петрополис е разположен на около 60 км от Рио де Жанейро, основан от германци и
съхранява историята на Бразилия със своите китни улички и сгради от началото на
миналия век. По време на тура се вижда лятната резиденция на Дом Педро ІІ,
последния бразилски император, Императорския дворец – сега музей, който
съхранява богата колекция от бижута, мебелировка, картини и порцелан от
императорския двор. Обядът ще бъде в стария хотел на Петрополис, превърнат днес
в ресторант (напитките НЕ са включени).
Ориентировъчна цена:
При група от мин. 4-6 човека: 141 щатски долара на човек
При група от 7-10 човека: 102 щатски долара на човек
При група от 11-15 човека: 116 щатски долара на човек
При група от 16-20 човека: 93 щатски долара на човек
Целодневна екскурзия на Рио де Жанейро и хълм "Захарната глава"
Целодневна екскурзия на Рио де жанейро, включваща обиколка на Рио де Жанейро с
екскурзовод на руски език, по време на която се преминава финансовия и бизнес
център на града, църквата Канделария, катедралата Свети Себастиян, националната
библиотека и градския театър. След което се спира на железопътната станция на
парка Тиджука и с традиционното влакче се изкачва хълма до статуята на Исус
Христос, която се издига на 710 м над града и със своята височина от 38 м може да се
види от всяка точка в Рио де Жанейро, обявена за едно от Новите седем чудеса на
света. От тук може да се насладите на един от най-красивите изгледи към Рио.
Обиколката продължава с преминаване покрай известните плажове Копаканаба,
Ипанема и Леблон и обяд в местен ресторант с традиционни бразилски специалитети
(напитките НЕ са включени). Големият финал е пътуването с кабинков лифт до
скалата Захарната глава, издигаща се на 395 м над морското равнище, наречена
така, т.к. по външен вид напомня на бучка захар, откъдето може да се насладите на
спираща дъха гледка към залива Гуанабара и да видите моста, свързващ Рио и
Нитерой

екскурзия в Ботаническата градина
Полудневна екскурзия с посещение на Ботаническата градина, представяща
дъждовните гори на Амазонка и най-голямата в света ботаническа градина с видове
от Амазонка. Градината е основана още през 1808 г. и се простира на площ от 137
хектара.
Ориентировъчна цена:
при група от мин. 4-6 човека - 52 USD на човек
при група от 7-10 човека - 32 USD на човек
при група от 11-15 - 49 USD на човек
при група 16-20 човека - 35 USD на човек

