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    آرژانتین   برزیل

   39/فروردین/31تا  31/اسفند /29 :تاریخ حرکت            روز 31 :مدت تور

        ایگواسو-ریودوژانیرو، (شب 9)ریودوژانیرو ، ( هوایی) ریودوژانیرو -سائوپائولو، (شب 3) سائوپائولو، ( هوایی ) سائوپائولو-تهران: مسیر سفر

 ،(شب 9)بوئنوس آیرس  ،(هوایی) بوئنوس آیرس–ایگوازو، (شب 3) زوایگوا ،(نیم روز، زمینی) ایگوازو-ایگواسو، (شب 1) ایگواسو، (هوایی )

 (.هوایی)هران ت-بوئنوس آیرس

، ویزا، ستاره با صبحانه 9، اقامت در هتلهای و زمینی فرودگاهی هایترانسفرپروازهای داخلی، ، ترکیشفت و برگشت با پرواز بلیط ر :خدمات تور

 .ن و راهنمای محلی طبق برنامه تور، تورلیدر فارسی زبان، گشتهای شهری به همراه تورلیدر فارسی زبامسافرتی بیمه

آبشار گشت  :هشتم روز .آبشار ایگواسو در برزیلگشت  :هفتمروز . گشت شهری ریودوژانیرو: سومروز . سائوپائولوگشت شهری  :دومروز  :گشتها

 . بوئنوس آیرسگشت شهری  :دهمروز . درآرژانتین وزایگوا

                                                         :برنامه پرواز

                                                                            

                                      

 

 : نکات مهم

کسر و مابقی مسترد  ریالی مبالغ  مربوط به ترجمه از مبلغ ریالی تور و هزینه های% 31روادید از طرف سفارت مربوطه  صدوردرصورت عدم  .3

 .گرددمی

  .می باشد آژانس همکاربه عهده  از جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور، مسئولیت کنترل گذرنامه .1

 . ین شده درسفارت حضور داشته باشنددر صورت لزوم مسافران موظف هستند در وقت تعی .1

 .اعالم میگردد متعاقبااطالعات مربوطه  قیمت پروازر خط هوایی و یا یدر صورت تغی4.

. 

 درجه هتل
 هر نفر در اتاق

 تخته 1

 هر نفر در اتاق

 تخته 3

 کودک

 سال با تخت 9 - 33

 کودک

 سال بدون تخت 1 -9

 کودک

 سال 1زیر 

 ستاره 9
 تومان 111/031/6

 دالر 031/1

 تومان 111/031/6

 دالر 031/5

 تومان 111/131/6

 دالر631/1

 تومان 111/131/6

 دالر 031
 تومان 111/031

   

TK 873 20 MAR IKA IST 0510 0715 

TK 015 20 MAR IST GRU 0930 1810 
TK 016 01 APR EZE IST 2240 2135+1 

TK 872 02 APR IST IKA 2320 0350+1 
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