
 
 

                             شركت خدمات بار هوايي و مسافرتي          

   پارسيان هوا دريا

 

 برزیل              

 شب ریو 5 ,شب ایگواسو  3 ,شب سائو  2

گشت  5،با صبحانه 5های * شب اقامت در هتل 01 ، کلیه بلیط های داخلی،ویزای برزیل، ترانسفر فرودگاهی، ی اماراتبلیط رفت و برگشت با هواپیمای :خدمات تور

  .، بیمه گروهی مسافرتی تور لیدر فارسی زبان،راهنمای محلی ،با نهار

 گشت ها:

 .ه با نهار نیم روزشهری یک گشت  سائوپائولو : -

 . و رافتینگ )شو و شام( ، گشت قایق تندرو ماکوکوبا نهار گشت بازدید از آبشار برزیلی و پارک پرندگان ایگواسو : -

 .با نهار شهری بازدید از کوه معروف شوگر لوف و گشت   – با نهار زدید از کوه حضرت مسیح )کورکوادو ( و ساحل ریوبا ریودوژانیرو : -
 

 پرینت حساب بانکی و، سند مالکیت ، ترجمه رسمی یمام رخ رنگسفید تبا زمینه  4*3قطعه عکس 2خ حرکت، یماه اعتبار از تار 7 اصل گذرنامه با :مدارک الزم   

اصل  ، افراد متاهل عقدنامه و ترجمه آن،ا گواهی سپرده گذاری )به زبان انگلیسی ممهور به مهر شعبه و مهر روابط بین الملل.(ماه اخیر ی 6مالی گردش  

 به التین.  شناسنامه و ترجمه آن

 کارکنان-مدیران شرکت ها)روزنامه رسمی(-مهندسین)پروانه نظام مهندسی(–وابسته)پروانه نظام پزشکی و مطب(  پزشکان و مشاغل : گواهی اشتغال به کار

 پرسنل شرکت های غیر دولتی)گواهی اشتغال به کار با ذکر مبلغ-بازنشستگان)حکم بازنشستگی+آخرین فیش حقوقی(-دولتی)حکم کارگزینی(  مراکز  

  دانشجو)نامه از دانشگاه (-حقوق +سمت و زمان استخدام( 

قبال کنترل  مسئولیتی در آژانس پارسیان هوا دریا و  امه از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشدکنترل گذرن

 پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.

 % هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.51پرداخت 

 توضیحات:

 . و احتمال افزایش و یا کاهش نرخ وجود دارد * نرخ ریالی فوق بر اساس دالر روز محاسبه می گردد
 کمیسیون تعلق نمی گیرد.  INFنصف بزرگسال می باشد و به  CHD* کمیسیون       

 سال الزامی است و هزینه آن به عهده خود مسافر می باشد.  60*بیمه برای مسافرین باالی 

 راه مورد قبول نمی باشد.*پاسپورت هم

  تومان می باشد.  111/511/2سال  2هزینه کودک زیر 

     TEL : 22016619  

E-mail : pastravel3@ persiangroup.biz 

HOTEL LOCATION DBL SGL 
CHD (WB) 

(5-12) 

CHD (NB) 

(2-5) 

INTERCONTINENTAL SAO PAULO (5* ) 

 

BOURBON CATARATAS RESORT(5*) 

 

WINDSOR ATLANTICA HOTEL (5*) 

SÃO  
 

IGUAÇU 
 

RIO 

6.500.000 

+2800$ 

6.500.000 

+3700$ 

5.000.000 

+2600$ 

5.000.000 

+1600$ 
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 AUG 25حرکت:  تاریخ

2017 


