
Незабутня Бразилія 

12 днів – 1821 доларів 
Ваше місто/Київ – Ріо-де-Жанейро – Фос-ду-Ігуасу – Бузіос – Ріо-де-Жанейро – Ваше місто/Київ 

У вартість входить 
Проживання в обраному готелю; за програмою 
Екскурсії за программою; 
Трансфери за програмаю; 
Трансфер у готель Ріо-де-Жанейро; з гідом 
 

У вартість не входить 
Міжнародний авіапереліт; 
Додаткові екскурсії; 
Внутрішній переліт; Ріо-де-Жанейро - Ігуасу - Ріо-де-
Жанейро - від 450 USD 
Їжа та напої під час переїздів. 
 

 
Вартість туру на 1 людину в доларах США: 

Розміщення SGL DBL TPL 

Готелі 4*Mirador Copacabana/ Ріо, Viale Cataratas/ Ігуасу, Pousada La Chimere 3275 $ 1821 $ 1498$ 

Готелі 5* Miramar by Windsor/ Ріо, 

Mabu Thermas Grand Resort/ Ігуасу 

Vila da Santa Hotel 

5507 $ 2955 $ 2850$ 

 
День 1 Ваше місто/Київ – Ріо-де-Жанейро 
Прибуття в аеропорт Ріо-де-Жанейро. Зустріч в аеропорту. Трансфер у готель. Ніч у готелі. 
 
День 2 Ріо-де-Жанейро 
Сніданок у готелі. Екскурсія на півдня (4 г.) на Цукрову Голову. Ніч у готелі. 
 
День 3 Ріо-де-Жанейро 
Сніданок у готелі. Екскурсія на Корковадо до статуї Христа з гідом. Ніч у готелі. 
 
День 4 Ріо-де-Жанейро 
Сніданок у готелі. Вільний день для самостійних прогулянок або додаткових екскурсій: 
Ботанічний сад (тривалість 4 години). 
Поїздка на тропічні острови (тривалість екскурсії 8 годин). 
Нічний Ріо: Шоу мулатів (тривалість 4 години). 
Королівський Петрополіс (тривалість 6 годин). 
Політ над Ріо на вертольоті (тривалість польоту 8-10 хвилин). Ніч у готелі. 
 
День 5 Ріо-де-Жанейро – Фос-ду-Ігуасу 
Сніданок у готелі. Трансфер в аеропорт, переліт в Ігуасу. Зустріч і трансфер у готель. 
Екскурсія з оглядом водоспадів Фос-ду-Ігуасу, які розташовані на кордоні Бразилії, Аргентини і Парагваю. 
Додатково можна відвідати: 
– Парк птахів (USD 50).  
– «Макуко-сафарі» (USD 130). Ніч у готелі. 
 
День 6 Фос-ду-Ігуасу 
Сніданок у готелі. Відвідування Аргентинського боку водоспадів з гідом. Ніч у готелі. 
 
День 7 Фос-ду-Ігуасу – Ріо-де-Жанейро – Бузіос 

Сніданок у готелі. Трансфер в аеропорт. Прибуття в аеропорт Ріо-де-Жанейро. Трансфер в 

Бузіос. Розміщення в готелі на тропічному узбережжі. Ніч у готелі. 

День 8-11 Бузіос 
Відпочинок на тропічному узбережжі. Вільний час. 
 
День 12 Бузіос – Ріо-де-Жанейро – Ваше місто/Київ 
Сніданок. Трансфер в аеропорт Ріо-де-Жанейро. Повернення в Україну. 
 
Додаткова інформація 
 
*Приймаюча сторона має право змінювати готелі, зазначені в програмі, на інші готелі тієї ж категорії. 
*Приймаюча сторона залишає за собою право змінювати порядок екскурсій із дотриманням програми туру. 
*Приймаюча сторона не несе відповідальності за пропущені в готелях сніданки при виселенні рано-вранці в 
разі раннього перельоту або екскурсії. 



*Крім Бузіоса, ви можете вибрати для пляжного відпочинку будь-який інший із численних курортів Бразилії! 
– Ангра-дус-Рейс – для любителів спокійного відпочинку і природи (155 км на південь від Ріо-де-Жанейро). 
– Неймовірної краси знамениті курорти північного сходу Бразилії (2-3 год переліт з Ріо-де-Жанейро) – Порту-
де-Галіньяс, Піпа, Сальвадор, Жижока-ді-Жерикуакуара, Акірас, Порту-Сегуру, Транкозо – для любителів 
розкішних тропічних пляжів із прозорою водою та охочих відчути справжній бразильський колорит! 


