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Екскурзия най-интересното от Бразилия
водопадите Игуасу и Аржентина
цени от

3 611.00 лв.
Дестинация
Бразилия, водопадите Игуасу и Аржентина
Продължителност
12 дни
Тип настаняване
BB

Екскурзия най-интересното от Бразилия водопадите Игуасу и Аржентина

Рио де Жанейро – Салвадор – водопадите Игуасу бразилска
част – водопадите Игуасу аржентинска част – Буенос Айрес
10 нощувки / 12 дни

Дати на отпътуване: 15 Октомври – 25 Октомври 2019, 1 Април – 11 Април
2020
Цена: от 3611 лв.

Ден 1. /15.10. София – Рио де Жанейро
Полет от София до Рио де Жанейро. Частен трансфер от летището до хотел Othon
Savoy Travel Hotel с включен английскоговорящ екскурзовод (или друг, на запитване).
Настаняване в хотела. Нощувка.
Ден 2./ 16.10. Рио де Жанейро
Закуска. Тур до Корковадо и плажа с екскурзовод (продължителност около 4часа).
Частна полудневна обиколка до Корковадо с влак и плажовете на Рио. Включени са
превоза и входните такси, както и английско- или френскоговорящ екскурзовод (или
друг, на запитване). Връщане в хотела. Нощувка.
*Държавните такси подлежат на промени.

Ден 3./ 17.10. Рио де Жанейро
Закуска. Полудневно посещение на Сугар Лоуф (Sugar Loaf) и сити тур. (ок. 4 часа).
Включени са превоза и входните такси, както и английско- или френскоговорящ
екскурзовод (или друг, на запитване). Обратен трансфер до хотела. Нощувка.
Ден 4./ 18.10. Рио де Жанейро - Игуасу
Закуска. Освобождаване на стаите. Трансфер от хотела до летището с включен
английскоговорящ екскурзовод. Полет от Рио де Жанейро до Игуасу. Кацане на
летището в Игуасу и трансфер до хотел Sol Barra Express. Настаняване. Нощувка.
Ден 5./ 19.10. Салвадор
Закуска. Частен полудневен исторически сити тур на Салвадор и Пелоуриньо
(Pelourinho) с екскурзовод (ок. 3 часа). Включен превоз , входни такси за църквите от

обиколката. Обяд не е включен. Трансфер до хотела. Свободно време. Нощувка.
Ден 6./ 20.10. Салвадор.
Закуска. Круиз с лодка “Schooner Boat Cruise” с екскурзовод. (продължителност – 8
часа). Започва в 8:00ч. и продължава до 17:30ч. Обиколката се прави на специална
лодка с екскурзовод, бар и музика. Включва крепостта Сао Марсело, частична гледка
към града, заливът All Saints Bay, района на полуострова. Има посещение на Frades
Island (където предстои спирка за плуване), Itaparica island (Ponta de Areia Beach),
където също има спирка за плуване и обяд (опционално). Връщане в хотела.
Нощувка.
Ден 7./ 21.10. Салвадор
Закуска. Трансфер от хотела до летището за полет от Салвадор до Игуасу. Кацане в
Игуасу и трансфер до хотел Carima Hotel e Convention, намиращ се на бразилската
част.
Входна такса за Бразилските водопади, отворено е всеки ден от 9 до 17-18:00ч. В
програмата е включена обиколка от хотела с продължителност 4 часа. Включени са
екскурзовод и превоза. Таксите за парка не са включени в цената (опционално при
доплащане от клиента). Паркът е отворен всеки ден от 8:00 до 18:00ч. (или 17:00ч.
през зимата). Връщане в хотела. Нощувка.
Ден 8./ 22.10. Игуасу
Закуска. Отпътуване към Аржентинските водопади. Продължителността на
туристическата обиколка с екскурзовод е 6ч. и включва Гарганта, Диабо и Съркюит.
Входните такси за парка не са включени (опционално). Обяд не е включен.
Връщане обратно към хотела. Свободно време. Нощувка.
Ден 9./ 23.10. Игуасу
Закуска. Освобождаване на хотела и трансфер до летище Пуерто Игуасу за полет до
Буенос Айрес с включен англоговорящ екскурзовод. Кацане в Буенос Айрес. Трансфер
до хотел Principado Hotel за настаняване.
Частен полудневен сити тур (около 4ч.) с английскоговорящ екскурзовод и
трансфери.

Връщане в хотела.
Нощувка.
Ден 10./ 24.10. Буенос Айрес
Закуска. Частен полудневен сити тур на Буенос Айрес с английскоговорящ
екскурзовод и трансфери. (около 4ч.).
Връщане в хотела. Свободно време. Нощувка.
Ден 11./ 25.10. Буенос Айрес
Закуска. Свободно време за опаковане на багажа. Трансфер до летището с
екскурзовод за полет до Европа.
Ден 12./ 26.10.
Кацане на летище в София.

Пакетна цена на човек, настанен в двойна стая – октомври : 3611лв.
Пакетна цена на човек, настанен в двойна стая – април : 4268лв.

Цената включва:
3 нощувки в хотел Othon Savoy Travel Hotel в Рио де Жанейро
3 нощувки в хотел Sol Barra Express Hotel в Салвадор
2 нощувки в хотел Carima Hotel e Convention на водопадите Игуасу
2 нощувки в Principado Hotel в Буенос Айрес
Закуски
Двупосочни трансфери по програмата
Посещения и сити турове по програмата
Английскоговорящ екскурзовод (или друг, на запитване)
Вътрешни полети по програмата

Цената не включва:

Двупосочен самолетен билет по маршрута София – Рио де Жанейро – Буенос Айрес –
София с полети на Ер Франс и КЛМ на цена 1811лв. с включени летищни такси към
дата 24.07.
Разходи от личен характер
Бакшиши за обслужващия персонал

Условия на плащане и анулации:
При записване за програмата е необходимо внасяне на 30% депозит и подписване на
договор.
Останалата част от плащането трябва да бъде направена минимум 45 дни преди
датата на заминаване.
При анулации направени 45 дни преди датата на заминаване: 0% от пълната сума
анулационни такси.
При анулации от 45 дни до 14 дни от датата на заминаване: 50% от пълната сума
анулационна такса.
При анулации по-малко от 13 дни от датата на заминаване: 100% от пълната сума
анулационна такса
При “no show” /не явяване на пътника/: 100% от пълната сума анулационна такса.

