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Circuit Brazilia 

de la 1999 EUR / pachet / pers 

07.10.2019  

Descriere Pachet 

Ziua 1. București – Rio de Janeiro 
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinaţia Rio de Janeiro.  

Ziua 2. Rio de Janeiro 
Sosire in Rio de Janeiro dimineata devreme si transfer la hotel pentru check in si cazare imediată. Dupa-amaiza, 
plimbare pietonală în Copacabana. Seara, cazare la hotel în Rio de Janeiro.  

Ziua 3. Rio de Janeiro 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție, sau opțional, tur panoramic de oraș, inclusiv urcare cu telecabina pe muntele 
Sugar Loaf. Seara, cazare la hotel în Rio de Janeiro. 

Ziua 4. Rio de Janeiro 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție, sau opțional, excursie la muntele Corcovado și urcare cu trenul la statiuia lui 
Isus. Seara, cazare la hotel în Rio de Janeiro. 

Ziua 5. Rio de Janeiro – Iguazu 
Mic dejun. Transfer la aeroportul din Rio de Janeiro pentru zborul intern cu destinația Iguazu. Seara, cazare la 
hotel în Iguazu. 

Ziua 6. Iguazu (Argentina)*  
Mic dejun. Timp liber la dispoziţie sau excursie opţională pe partea argentiniană a cascadelor Iguazu*. Seara, 
cazare la hotel în Iguazu. 

Ziua 7. Iguazu – Manaus 
Mic dejun. Dimineaţa, transfer la aeroport pentru zborul intern cu destinația Manaus, capatiala statului 
Amazonas. Dupa sosire, tur panoramic de oraș și transfer la hotel. Seara, cazare la hotel în Manaus. 

Ziua 8. Manaus – Jungla Amazoniana 
Mic dejun. Transfer către lodge-ul din jungla amazoniană. Excursie în junglă. Seara, cazare și cină la lodge în 
jungla amazoniana. 

Ziua 9. Jungla Amazoniana 
Mic dejun. Excursie în junglă cu prânz inclus. Seara, cazare și cină la lodge în jungla amazoniana. 

Ziua 10. Manaus – Sao Paulo 
Mic dejun. Dimineaţa, transfer la aeroport pentru zborul intern cu destinația Sao Paolo, capitala economica a 
braziliei. După sosire, tur de oraș. Seara, cazare la hotel în Sao Paulo. 

Ziua 11. Sao Paulo – Paraty  
Mic dejun. Dimineaţa, plecare cu autocarul către Paraty, un minunat oraș colonial inființat de portughezi in 
secolul 16. Dupa sosire, tur de oraș pietonal. Seara, cazare la hotel în Paraty.   

Ziua 12. Paraty – Rio de Janeiro – București 
Mic dejun. Plecare cu autocarul catre aeroportul din Rio de Janeiro. Check-in și îmbarcare pe cursa cu destinația 
București Otopeni.    
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Grup minim pentru organizarea circuitului: 25 de persoane. 
 

Servicii incluse 

- Transport cu avionul pe ruta Bucuresti - Rio de Janeiro - Bucuresti   
- Taxe de aeroport  
- Transport cu avionul pe rutele interne Rio de Janeiro-Iguazu/Iguazu-Manaus/Manaus-SaoPaulo  
- 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana/persoana  
- Taxe de aeroport  
- Cazare 10 nopti in camera dubla, in hoteluri de 3 si 4 stele si lodge in jungla amazoniana  
- Mic dejun  
- Pensiune completa pentru 2 zile in jungla amazoniana  
- Transport cu autocar modern pe toata perioada circuitului  
- Asistenta turistica in limba romana   

Servicii neincluse 

• Tur de oraș panoramic, inclusiv urcare cu telecabina pe Sugar Loaf – 69 Euro/persoană 
• Excursie la muntele Corcovado si urcare cu trenul la statuia lui Isus – 59 Euro/persoană 
• Excursie pe partea argentiniana a cascadelor Iguazu: 99 Euro/persoană 
• Pachet 3 excursii opţionale – 219 Euro/persoană (se poate rezerva doar în agenţie, înainte de plecare) 
• Asigurare medicală 
• Asigurare storno 
 

Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 07.10.2019 11 1999 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Single (Mic Dejun) 07.10.2019 11 2399 EUR  

 

 
 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA APOSTOL 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 

CONTACT 


