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Renaissance Sao Paulo Hotel سائوپائولو 

Belmond Hotel das Cataratas ایگواسو 

Windsor Atlantica Hotel ریودوشانیرو 

پطزارت کليه  – وجطب اظ ایطاى ٍ ضاهًهای وحلی ظباى فاضسي ضاهًهای - فطٍزگاهي تطاٌسفط - صبحاٌه - اواضات هَاپيهایی بطگشت ٍ ضفت بليط :بطظیل رسوات تَض 
 بطظیل ٍیعای -ٌاهاض یا شام  ٍعسه 7ا ب وتًَع گشت ضٍظ 5 - وسافطتي بيهه  -ٍضٍزیه ها 

وعطفی ٌاوه اظ وحل ،   3×  4سه قطعه عکس جسیس ضٌگی، ظويًه سفيس با ابعاز ، ی قسیهی گصضٌاوه،  سفط تاضید اظ اعتباض واه شش  گصضٌاوه با حساقل  وساضک وَضز ٌياظ : 
 زض) والکيت سًس ،صَضتحساب باٌکی سه واهه با شکط تاضید افتتاح حساب، آوَظاى ٍ زاٌشجَیاى ٌشزا بطای تحصيل به اشتغال ی ٌاوه ، کاض با شکط ويعاى حقَق به اٌگليسی

 ضضایت: ٌهایًس وی سفط آٌاى اظ یکی با تًها یا ٍ کًًس ٌهی سفط رَز ٍالسیي با که سال 88 ظیط کَزکاى ، اٌگليسی ظباى به ٌاوه عقس ٍ شًاسًاوه ضسهی تطجهه ٌياظ(صَضت 
 اظ پطیًت حساب باٌکی ٍ تطجهه شًاسًاوه زٍ ٌسذه الظم است.، ٌهایًس ههطاهی ٌهیٍالسیي که زض سفط آٌاى ضا  هط کسام اظ اظ وحضطی ی ٌاوه

 وست پطٍاظ ساعت ٍضٍز ساعت پطٍاظ تاضید پطٍاظ شهاضه پطٍاظ  وسيط پطٍاظی
 15:15 87:85 55:55 اسفًس EK 261 88 زبی سائَپائََل -تهطاى رفت

ٍ ضیَزغاٌي برگشت  13:40 84:85 58:55 فطٍضزیي EK 975 9 زبی تهطاى –ط

 بطٌاوه گشت روزهای تور

ٍضٍز به   ،9:00ساعت   EK261 اواضاتبا هَاپيهایی  پطٍاظ به سائَپائَلَ،  53:45  ساعت زبی، ٍضٍز به  00:55ساعت:   EK978 اواضات  هَاپيهاییپطٍاظ  ضٍظ  اٍل
 ضٌساٌستاپ فَق ستاضه  5ض فطٍزگاه ٍ اقاوت زض هتل ، استقبال ز17:15: ساعت   سائَپائَلَ

 ضٍظ زٍم
وَظه فَتبال بطظیل، رياباى پائَليستا، کليسا ٍ ٍ  صبح ، گشت شهطی سائَپائَلَ ، باظزیس اظ استازیَم فَتبال 85:35صبحاٌه بَفه زض هتل ، شطٍع بطٌاوه گشت : 

 گطیل ضستَضاى زض ٌاهاض ويساى سی، ٌهای بيطٌٍی کاخ زٍلت، 

  5ٍ اقاوت زض هتل   فطٍزگاه زض ،استقبال( ساعت 8: پطٍاظ وست طَل)  بطظیل هَاپيهایی با ایگَاسَ به  ، پطٍاظ 88:55صبحاٌه بَفه زض هتل، رطٍج اظ هتل ساعت  ضٍظ سَم
 هتل زض بَفه شام  ،بلهٌَس زاس کاتاضاتاستاضه تاپ س

 ضٍظ چهاضم
 ، هایش تئاتط فَلکَلَضیکباظزیس اظ ٌ  بطٌاوه وهيج قایق سَاضی زض آبشاضها صبح ، باظزیس اظ آبشاضهای ایگَاسَ، 59:35صبحاٌه بَفه زض هتل، شطٍع بطٌاوه گشت: 

 ضافائيي ضستَضاى زض شام
 زضهتل شام ، گشت هلی کَپتط بط فطاظ آبشاضها ل ،صبحاٌه بَفه زض هت ضٍظ پًجن

 ضٍظ ششن
استقبال زض فطٍزگاه ٍ اٌتقال به هتل  ساعت( 8طظیل،)طَل وست پطٍاظ:ب  ، پطٍاظ به ضیَزٍغاٌيطٍ با هَاپيهایی 88:55صبحاٌه بَفه زض هتل ، رطٍج اظ هتل ساعت 

 آتالٌتيکا ٍیًعٍض  ستاضه تاپ 5
 صبح ، گشت شهطی ضیَزٍغاٌيطٍ ، باظزیس اظ کَه کله قًسی با تله کابيي ، باظزیس اظ فاٍال، شام زض ضستَضاى گطیل 85:35تل، شطٍع بطٌاوه گشت : صبحاٌه بَفه زض ه ضٍظ هفتن
Corصبح ، باظزیس اظ 85:55صبحاٌه بَفه زض هتل ، شطٍع بطٌاوه گشت :  ضٍظ هشتن covado    اظزیس اظ بذش قسین شهطب ، کلهبَ ضستَضاى زض ٌاهاض بذش، ضهایی وسيح 

 صبحاٌه بَفه زض هتل ، ٍقت آظاز ضٍظ ٌهن
 صبحاٌه بَفه زض هتل ، ٍقت آظاز ضٍظ زهن

ه ، ٍضٍز ب 58:85: ساعت اواضاتپطٍاظ به تهطاى با هَاپيهایی ، به ٍقت وحلی  83:55ساعت:  زبیباوساز، ٍضٍز به  8:85 ساعت  EK248 اواضاتهَاپيهایی  باپطٍاظ  ضٍظ یاظزهن
 85/58/8396باوساز ضٍظ  54:85تهطاى: 

 جابجایی زض بطٌاوه ها ٍجَز زاضز.گشت ها بسٍى کن ٍ کاست بطگعاض وی شٌَس ٍلی اوکاى 

info@shivar.org 

66222622 
66222622 
66262622 

66262622 

@shivartours 

88644854 88644857 
88686894 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303444-d313150-Reviews-Belmond_Hotel_das_Cataratas-Foz_do_Iguacu_State_of_Parana.html

