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„ЮЖНА
А АМЕРИ
ИКА ‐ Зем
мя на екззотика”

БУУЕНОС АЙ
ЙРЕС – ИГУАСУ
И
– РИО ДЕ ЖАНЕЙРРО
APIMOND
DIA BUEN
NOS AIRES
2 .09. 20
21
011 – 02.10.2011 / 9 нощуввки – 12 днии

ПРО
ОГРАМА
12 дни
и/ 9 нощуввки
1 ДЕЕН
21/09/2011
1
В ПОЛЕТ
Пол
лет София‐Париж с Air France.
F
Излита в 14:55 ч. Каца в 16:5
50 ч.
Пол
лет Париж‐Б
Буенос Айрес с Air Francce. Излита в 23:15 ч. Кац
ца в 09:50 ч. на следващ
щия ден.
2 ДЕЕН
1
ЙРЕС
22/09/2011
БУЕНОС АЙ
При
истигане в Буенос Айресс в 09:50.
Трансфер до хо
отел Obelisco
o Center 4*****, http://w
www.obelisco
ohotel.com.aar/.
норамна об
биколка на “най‐европ
пейската” южноамери
ю
канска стол
лица ‐ Буеенос Айрес:: Площада на
Пан
Кон
нгреса Пласаа де Майо, Каса Росадаа, Катедралата, Театро Колон, Пеш
шеходнтите улички като
о “Флоридаа” и
елегантните кввартали “Лаа Реколета”, “Палермо
о”, Обелискаа‐символ и площад “С
Сан Мартин
н”. Обиколката
завъ
ършва в кваартала на итталианскитее емигранти
и Ла Бока, където
к
няко
ога се е род
дило тангото
о.... Връщане в
хотеела. Нощувкка.
3 ДЕЕН
1
БУЕНОС АЙ
ЙРЕС
23/09/2011
Закууска. Свободен ден за разходки посещение
п
н APIMOND
на
DIA или за разходка
р
изз уличките и парковете на
най‐елегантнияя град на Юж
жна Америкка.
Срееща с нощен
н Буенос Ай
йрес ‐ Танго шоу с вечеря, арженттински страссти и италиаанска ностал
лгия в един
н от
нощ
щните клубо
ове на итали
ианския квар
ртал Ла Бокка... Връщане в хотела. Нощувка.
Н
4 ДЕЕН
24/09/2011
1
БУЕНОС АЙ
ЙРЕС
Закууска. Свободен ден за разходки посещение
п
н APIMOND
на
DIA или за разходка
р
изз уличките и парковете на
най‐елегантнияя град на Юж
жна Америкка. Нощувка.

5 ДЕН
25/09/2011
БУЕНОС АЙРЕС
Закуска. Свободен ден за разходки посещение на APIMONDIA или за разходка из уличките и парковете на
най‐елегантния град на Южна Америка. Нощувка.
6 ДЕН
26/09/2011
ИГУАСУ
Закуска. Самолетен полет Буенос Айрес – Игуасу.
Пристигане в Игуасу на обяд и посещение на Птичия Парк – най‐богатият зоопарк за птици в Южна Америка.
Вечеря и нощувка в хотел от бразилската страна на водопадите ‐ Hotel Panorama resort.
7 ДЕН
27/09/2011
ИГУАСУ
Закуска. Разходка до водопадите Игуасу от бразилска страна – едно от чудесата на природата. Най‐дългата
водопадна редица в света с 275 водопада, падащи с грохот в 70 метрова бездна, се образува в мястото на
среща на реките Парана и Игуасу, сред гъстата тропическа джунгла на самата граница на Аржентина и
Бразилия. Със своите 2 700 м. Игуасу е най‐широкият водопад в света, а някои от водопадите му са с 20 м.
по‐високи от Ниагара. По желание – по‐смелите могат да участват в “макуку” сафари – да се оставят в
ръцете на опитни бразилски кормчии и с надуваеми лодки да се отправят по река Игуасу в “опасна” близост
до водопадите. Следобед – разходка до водопадите от аржентинска страна – ако пленяващата гледка от
бразилска страна разкрива цялото величие на природата, то гледката от Аржентина дава възможността да
се усети силата на природата с почти “физическо докосване” до Дяволското Гърло. Връщане в хотела от
бразилска страна, вечеря и нощувка.
8 ДЕН
28/09/2011
РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
Закуска. Полет Игуасу – Рио де Жанейро. Пристигане в Рио де Жанейро.
Трансфер до хотел Merlyn Copacabana 4****,(http://www.hotelmerlin.com.br/); или
Windsor Martinique ¾*** http://www.hotels.com/ho230694/windsor‐martinique‐hotel‐rio‐de‐janeiro‐brazil/.
Свободно време.
По желание – Вечерна програма “Нощ в Рио” ‐ вечеря в хитовия ресторант Marius Grill и посещение на
спектакъл „Самба Шоу” в известния бар‐вариете “Платаформа”, където за 2 часа ще се потопите в емоциите
на Карнавала. Връщане в хотела. Нощувка.
9 ДЕН
29/09/2011
РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
Закуска. Целодневна туристическа обиколка на “Града на Чудесата”, скътан между планините и джунглата,
обрамчен с красива лагуна и с 6 океански залива ‐ посещение на легендарния стадион Маракана,
Самбодромо ‐“улицата на Карнавала”, Катедралата, стария колониален център на града, богатите квартали
Копакабана, Ипанема, Леблон, качване с влакче през “градската джунгла на Рио” ‐ Тиджука ‐ до статуята на
Исус на хълма Корковадо, символ на града. Обяд. Следобяд ‐ лифт до втората емблема на града ‐ хълма
“Захарната Глава”, откъдето се открива най‐поразителната панорама към величествения град. Обиколка на
заливите – Гуанабара, Ботафого, Лагуната “Родриго де Фрейтас”, Копакабана, Леме, Ипанема, Леблон, Сао
Конрадо, Гавеа.
Захарната глава – без съмнение един от най‐впечатляващите символи на Рио. Удоволствието от
разкриващата се гледка от високия 396 метра гранитен хълм е сравнимо с малко неща по света.
Необходими са само 3 минути с кабинков лифт за да се достигне до върха на Моро де Урка (220 м), а от
него и до Захарната глава. Разкрива се приказен пейзаж – гъмжащия град, златните плажове,
кокетните заливи и безбрежната океанска шир.
Разположена на върха на планината Корковадо, статуята на Христос Изкупителя безспорно е
един от най–известните и впечатляващи монументи в света. За да се достигне до 710‐метровия връх е
необходимо да се изминат 3,7 км със зъбчата железница, изкачваща се по главозамайващ наклон сред
гъстата тропическа гора на националния парк Тижука. От горе се открива смайваща гледка към Рио де
Жанейро, простиращ се пред Вас като на длан. 38‐метровата статуя на Христос, с разперените си
встрани ръце и денем и нощем закриля Рио и благославя посетители и местни от висотата на своето
безсмъртие.
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10 ДЕН
30/09/2011
В ОКЕАНА
Закуска. По желание ‐ Целодневна екскурзия круиз с баржа до един от тропическите острови в залива
Сепатиба на юг от Рио – най‐красивото атлантическо крайбрежие на юг от Рио, обяд на острова сред палми
и заливи. Нощувка в хотела.
11 ДЕН 01/10/2011
ПОСЛЕДНИ СНИМКИ
Свободен ден. Около 16.00 ч – трансфер до летище Галеан.
Полет Рио де Жанейро – Париж с Air France. Излита в 18:50 ч. Каца в 08:35 ч. на следващия ден.
12 ДЕН
02/10/2011
СОФИЯ
Пристигане в Париж в 08:35 ч. Връзка за София. Полет Париж‐София с Air France. Излита в 10:20 ч. Каца в
София в 14:05 ч.

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА СТАЯ:
ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ЕДИНИЧНА СТАЯ:

2 070 Евро
2 386 Евро

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:
9 Двупосочни билети София‐Париж‐Буенос Айрес и Рио де Жанейро‐Париж‐София с Air France;
9 Вътрешни полети Буенос Айрес – Игуасу – Рио де Жанейро;
9 Трансфери хотел‐летище‐хотел;
9 4 нощувки на база закуска в хотел 4**** в Буенос Айрес;
9 2 нощувки на полупансион в хотел Panorama resort 4**** в Игуасу;
9 3 нощувки на база закуска в хотел ***/* на или близо до Авенида Атлантика, Копакабана;
9 Всички турове по програма с местен шофьор и с екскурзовод на английски език:
• обиколка “1 Ден в Рио” с обяд;
• влакче до статуята на Исус на хълма Корковадо;
• кабинков лифт до хълма” Захарната Глава”;
• обиколка на Буенос Айрес;
• танго шоу с вечеря;
9 Медицинска застраховка с Assistance, с покритие 10 000 Евро;
9 Туроператорска застраховка;
ЦЕНАTA Е ВАЛИДНА ПРИ ГРУПА OT МИНИМУМ 12 ДУШИ
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
9 Летищни такси по международните полети София–Париж–Рио де Жанейро–Париж–София, подлежат на
препотвърждаване;
9 Обеди и вечери, които на са посочени в програмата като включени:
o Вечеря в ресторант Marius Grill и Самба Шоу в известния бар‐вариете Платаформа;
o целодневен круиз из лагуните на Ангра дос Рейс/Сепатиба до тропически остров – красивите
атлантически крайбрежия на юг от Рио;
9 Безалкохолни и алкохолни напитки;
9 Допълнителни екскурзии по желание;
9 Разходи от личен характер.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
9 Задграничен паспорт с валидност 6 месеца от датата на завръщане.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
9 Ако семейството е с деца под 12 г. – децата ще ползват намаление от цената на хотелското настаняване.
Намалението подлежи на доуточнение.
9 Запазваме си правото на промяна на указаните хотели с други от същата категория.
9 Туровете в програмата подлежат на доуточнение във връзка с оптималното им осъществяване при
обективна промяна на часовете на полетите и атмосферните условия.
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
- авансово плащане в размер на 720 евро на човек до 15 май 2011
- пълно плащане: 9 август 2011
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