
 
 

ЕКСКУРЗИЯ ДО БРАЗИЛИЯ 
 

Рио де Жанейро, планината Corcovado, плажовете Ипанема и Льо Бльон, залива 
Сепетиба 

 
 

ПРОГРАМА: 

 
Ден 1 
Полет София-Париж 
Излитане от Париж за Рио де Жанейро. 
  
Ден 2 
Кацане в Рио де Жанейро. Трансфер и настаняване в хотела. 
Туристическа обиколка на Рио де Жанейро +посещение на хълма Захарната глава, 
историческия и финансов център на Рио, най-високата катедрала в Южна Америка, стадиона 
Маракана. 
  
Ден 3 
Посещение на планина CORCOVADO на върха на която е издигната световно известната статуя 
на Христос. Следва пътуване до известните плажове в района “Ипанема” и “Льо Бльон”. 
  
Ден 4, Ден 5 
Свободна програма. 
  
Ден 6 
Посещение на главния офис на “H. Stern” – най-големия производител на бижута и скъпоценни 
камъни в Южна Америка. 
Тур “NIGHT OF THE TOWN” – “САМБА” вечер с посещение на вариете с фолклорна програма и 
танци. 
  
Ден 7 
Тур “TROPICAL ISLANDS” – разходка с ветроходна шхуна в залива Сепетиба, който е уникален 
природен резерват и посещение на два от най-красивите острови в района. 
  
Ден 8 
Тур "GUANABARA BAY” – разходка в моторна яхта в залива на Рио като се минава покраи 
кварталите Фламинго, Бутафого, Урка, хълма Захарната Глава, укрепленията Сао Жуаоло и 
Санта Круз, острова Флегстоун, 14 километровия мост свързващ Рио и гр. Нитерой, и др. 
Ден 9 
Трансфер хотел-летище. 
Полет Рио де Жанейро – Париж. 
  
Ден 10 
Кацане в Париж. 
Полет Париж-София. 
Пристигане в София. 
 



ПАКЕТ УСЛУГИ: 
*Самолетен билет на авиокомпания Air France София – Париж –Рио де Жанейро и обратно; 
*7 нощувки в Рио Де Жанейро в хотел 4* на Copacabana в двойна стая със закуска; 
*Посещение на главния офис на “H. Stern” – най-големия производител на бижута и 
скъпоценни камъни в Южна Америка; 
*Туристическа обиколка на Рио де Жанейро; 
*Трансфери летище-хотел-летище в Рио; 
*Водач придружител; 
*Медицинска застраховка за целия период на пътуването с покритие 10 000 евро; 
*Тур “Tropical islands” 
*Тур “Night of the town” 
*Тур “Guanabara bay” 
 
 


