
    חלום דרום אמריקאי - ארגנטינה צ‘ילה וברזיל
21 ימים, 19 לילות

תאריך יציאה: I 08/02/2023 תאריך חזרה לישראל: 28/02/2023
מסע גיאוגרפי לאוהבי הטבע, השמחה, המוזיקה, והים בואו לגלות את ברזיל, ארגנטינה וצ‘ילה 

הקסומות. 
שילוב של מסלול יחודי וחווית אותנטיות, צוות מדריכים מקצועי ובתי מלון ברמה גבוהה, יגלו בפניכם 

את צ‘ילה, ברזיל וארגנטינה בחגיגה דרום אמריקאית משולשת. 

  מדוע איתנו?
 ברזילאו הינה חברה ישראליות - מקומית בדרום אמריקה עם נציגות רשמית בריו, מובילה ובעלת
 היכרות מעמיקה ונסיון עשיר בכל סוגי הטיולים ובכל האתרים בהם תבקרו. יצרנו מסלול גיאוגרפי
 אקסקלוסיבי ומרהיב, הכולל את כל האתרים שאנחנו מאמינים שאסור לפספס, בשילוב בשילוב בתי

!מלון ברמה גבוהה, הדרכה איכותית, וחוויה שתוכלו למצוא רק איתנו, המומחים לדרום אמריקה.
 

 כרטיסי הטיסה הבינלאומיים בטיול זה מוזמנים בנפרד בזמן ההרשמה לטיול ולכן המחירים יוצגו
 בנפרד, וכך לכל מטייל יש את החופש לבחור את מסלול הטיסה שלו והאם להאריך את השהות

ולהוסיף ימים ויעדים לטיול.
  

אטרקציות ואתרים מרכזיים בהם נבקר בטיול:

חוויה קולינארית - חצי פנסיון לאורך הטיול כולל ארוחות מיוחדות ואותנטיות•
מצעד המנצחות של קרנבל 2023 - כולל כרטיס ליציע 8 הנחשב ליציע במיקום הטוב ביותר ועם •

אוירת קרנבל מחשמלת!  
בתי מלון מעולים, מעל הסטנדרט הרגיל! •
וולאפראיסו - עיר נמל בצ‘ילה, אתר מורשת עולמי. מקומות אליהם מגיעים רק איתנו•
פוקון, צ‘ילה - הרי האנדים, הרי געש וביקור במעיינות חמים. יעד שתמצאו רק בטיול עם ברזילאו!•
ברילוצ‘ה- ה“שוויץ“ של דרום אמריקה כולל כניסה להר הקמפנריו•
שייט לקרחוני בלמסדה וסרנו וטיול יום בטורס דל פיינה•
שייט קרחונים מדהים באל קלאפטה וביקור בקרחון המתנפץ באל קלאפטה•
סיור אותנטי בפאבלה המודרך על ידי מקומיים אשר חיים בפאבלה חוויה שתמצאו רק אצלנו•
״עיר הסמבה״ - ביקור מאחורי הקלעים של קרנבל 2023•
סדנאות תיפוף וסמבה - חוויה אותנטית ומיוחדת לטיול שלנו! •
מופע טנגו בבואנוס איירס ומופע פולקלור מיוחד באיגוואסו. •
מפלי האיגוואסו כולל שייט במפלים ו”גרון השטן”•
בוזיוס עיירת נופש יוקרתית לחופי ברזיל כולל שייט בחופים!  היחידים המגיעה ליעד זה! •
מחיר הטיול מותנה בהרשמה של 16 מטיילים, גודל הקבוצה בין 16 מטיילים ל-24 מטיילים•
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ברזילאו מזמינה אתכם להצטרף לחוויה יוצאת דופן של פעם בחיים!

ימים 1-2 | תל אביב - סנטיאגו, צ‘ילה - טיול בוולפאראיסו 
יציאה בטיסה עצמאית אל סנטיאגו צ‘ילה, מפגש עם נציגנו בשדה התעופה בבואנוס איירס ומעבר לבית 

המלון שם ייערך המפגש עם המדריך והקבוצה. נצא בנסיעה מערבה דרך העמק המרכזי של צ'ילה אל 
חוף האוקיאנוס השקט, אל העיר וואלפראיסו.

היום נצא בנסיעה מערבה דרך העמק המרכזי של צ'ילה אל חוף האוקיאנוס השקט, אל העיר 
וואלפראיסו. נסייר בוולפראיסו הבנויה כמו אמפיתיאטרון על 12 גבעות אל מול האוקיאנוס, ואל הנמל 
המרכזי שלה. נטייל בין בתיה הצבעוניים, המעליות הייחודיות העולות אל הגבעות עליהן היא בנויה, 

שהוגדרו כאתרי מורשת עולמית על ידי אונסק“ו, נבקר באחד מהבתים המיוחדים של פבלו נרודה, 
המשורר הצ'ליאני זוכה פרס הנובל, ובין בתי הממשל של הדמוקרטיה הנשיאותית.

לקראת ערב נחזור לסנטיאגו ללינה והכנות לקראת הגעה לפטגוניה. 

יום 3 | סנטיאגו - פוקון
הבוקר נעלה על טיסה קצרה דרומה לטמוקו בירת מחוז אראוקניה, בו חיים רוב האינדיאנים משבט 

המפוצ‘ה. לאחר הנחיתה נצא בנסיעה מזרחה לכיוון רכס האנדים, אל העיירה המקסימה פוקון, 
השוכנת בסמוך להר הגעש הפעיל ביותר ויאריקה ולחופו של האגם עם אותו השם. נצא לביקור בפארק 

הלאומי, במרכזו הר הגעש  למסלול הליכה ייחודי ולא קשה  אל הקרחון השחור, ממנו נצפה נוף הרי 
געש מרהיב. לאחר ההליכה נלך לרחוץ באחד מהמעניינות החמים אשר בסביבה.

 .Cumbres del Sur לינה בפוקון בבית המלון מפנק
בערב נצא למסעדת פיוז‘ן איטלקית צ‘ילאנית.

יום 4 | פוקון, שבעת האגמים אל ברילוצ‘ה
הבוקר נמשיך ונחצה בנסיעה את הגבול לארגנטינה. במעבר הגבול נתרשם מהר הגעש לנין ממרחק 

קצר. נטייל  בדרך ”שבעת האגמים“ המפורסמת ביופיה המובילה עד לעיירת הסקי ויז'ה לה אנגוסטורה. 
במהלך הנסיעה נבקר בנקודות תצפית רבות אל האגמים והלגונות בכל הגוונים, אשר ילוו אותנו לכל 
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אורך היום. עם ערב נגיע לברילוצ'ה שם נעביר את שני הלילות הבאים. ארוחת ערב במסעדת בשרים 

משובחת בברילוצ‘ה.

לינה בבית המלון Cacique Inacayal בברילוצ‘ה

יום 5 | ברילוצ‘ה
הבוקר נצא לסיבוב הקטן ליד ברילוצ'ה. נעלה ברכבל להר הפעמון ממנו נשקף נוף מרשים במיוחד של 

אזור האגמים, לפי נשיונל ג'אוגרפיק תצפית זו היא אחת מעשר התצפיות היפות בעולם. נמשיך בסיבוב 
הקטן, עם עצירות רבות לתצפית ולהליכות קצרות. לאחר הסיבוב הקטן, ניסע לפאתי ברילוצ'ה, אל 

שכונות העוני (הפאבלות) שם תוכלו להתרשם מההבדלים העצומים בין עושר ועוני במרחק כמה דקות 
נסיעה. 

אחה"צ  פנוי לסיור עצמאי בברילוצ'ה
לינה בבית המלון Cacique Inacayal בברילוצ‘ה

 יום 6 | חציית האנדים
היום נצא למסע מרהיב בלב הרי האנדים בהם נחצה את רכס ההרים בחזרה לצ'ילה. החצייה דרך פארק 

לאומי Puyehue, במרכזו רכס געשי פעיל ביותר. 
נחצה את הגבול (גובה מקסימלי 1300 מ' מעל פני הים). נסייר בין האגמים הדרומיים באזור האגמים 

הצ'יליאני, ונבקר בהר געש אוסרנו. נטפס עם הרכב אל אתר הסקי של הר הגעש (1195 מ' מעל גובה פני 
הים) לתצפית מרהיבה. בגובה רב, נצא להליכה של כשעה סה"כ ללוע האדום. לאחר הר געש אוסורנו 

נמשיך לביקור במפלי פטרווה הזורמים על לבה עתיקה מוולקן אוסורנו.  
Solace Hotel Varas לינה  וארוחת ערב בפוארטו וואראס בבית מלון

 יום 7 |  פוארטו וואראס - טורס דל פיינה
הבוקר נצא לשדה התעופה בעיר פוארטו מונט הסמוכה ונטוס דרומה אל הקצה הדרומי של היבשת, אל 

העיר הקרובה לפארק הלאומי טורס דל פיינה. אחד משיאי הטיול לפנינו: 
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כבר במהלך הטיסה נוכל לצפות על שדה הקרח הצפוני ושדה הקרח הדרומי של צ'ילה, אשר 
מהווים את מצבורי הקרחונים הגדולים בהמיספירה הדרומית פרט לאטרקטיקה כמובן. עם 

הנחיתה נצא לטיול בפארק הלאומי, הפלא השמיני של העולם, טורס דל פאינה. במהלך היום 
נטייל לאורך הפארק העצום ביעדים שונים, אנחנו צפויים לפגוש עשרות גוואנאקוס 

(ממשפחת הגמליים), קונדורים ושועלים, מעבר לעוד מינים שונים של בעלי כנף. נבקר 
בנקודות תצפית על אגם נורדנסקג'ולד, הלגונה הכחולה ומפל הפאינה לתצפית על מגדלי 

הפיינה ממבט אחורי, ונצא למסלול הליכה קצר לתצפית מרשימה על הקרניים של טורס דל 
פיינה. 

לינה בלב שמורת הטבע, במקום מיוחד מאד, המלון עצמו פשוט אך אולי במיקום היפה 
בעולם. 

ארוחת צהריים לאורך המסלול וארוחת הערב בבית המלון  

יום 8 | שייט קרחונים אל בלמסדה וסראנו 

ההיום נעשה דרכינו אל הנמל של פוארטו נטאלס שם נצא לשייט בפיורד התקווה האחרונה, בין פסגות 
מושלגות וקרחונים אל הקרחונים בלמסדה וסראנו. נצא להליכה קצרה ונתקרב אל קרחון בלמסדה ואל 
גושי הקרח הצפים בלגונה בסביבתו. במהלך השייט ניתן לצפות בדולפינים הפטגונים, פינגווינים ואריות 

ים בין שאר בעלי חיים ימיים. לקראת צהריים נגיע לחוות התקווה האחרונה ונהנה מטלה צלוי בסגנון 
פטגוני.  

ארוחת צהריים במהלך הטיול וארוחת ערב בבית המלון

  יום 9 | טורס דל פיינה - אל קלאפטה
הבוקר נסע מזרחה בחזרה לארגנטינה, אל העיירה אל-קלפטה, עם ההגעה לאל קלאפטה 

נבקר באחד הקרחונים המפורסמים בעולם, הקרחון המתנפץ (פריטו מורנו) הגולש ממרומי 
רכס האנדים אל אגם ארחנטינו שלמרגלותיו. נבקר בטיילת לתצפית על הקרחון (פריטו 

מורנו). שנבנתה לתצפת על המחזה המרהיב של הקרחון המתנפץ, כדי לחוות מההתנפצויות 
האדירות מקרוב.

לינה בקלאפטה מלון Calafate Parque Hotel או דומה ברמתו
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ימים 10 | קלאפטה שייט קרחונים 
הבוקר נצא לכיוון נמל הדגלים בפוארטו באנדרס משם נפליג לעבר הגדה הצפונית של אגם ארגנטינו. 

מסביב לאגם נוכל להתפעל מההרים המושלגים ויערות האנדים המשלימים את המראה הקסום 
והמרשים. היעד הראשון במסלולינו הוא קרחון "ספגציני" שם נכנס לתעלת הקרחונים ממנה נוכל 

לראות את הצד הצפוני של קרחון "פריטו מורנו", לאחר מכן נמשיך לעבר קרחון "אונלי" ומשם נחזור 
בסירות קטמרן לעבר הנמל וחזרה לעיירה

לאחר החזרה לעיירה נצא לטיול בסביבות קלאפטה ברכב מיוחד לסקור את המדבר ולהגיע לנקודות 
תצפית מיוחדות ויפהפיות. 

לינה בקלאפטה מלון Calafate Parque Hotel או דומה ברמתו

יום 11 | קלפאטה - בואנוס איירס
הבוקר נטוס ישירות לבירת ארגנטינה בואנוס איירס. עם ההגעה מעבר והתמקמות במלון במרכז העיר.  

נצא לטיול במרכז העיר, במוקדי השלטון עטורי ההסטוריה המרתקת של ארגנטינה. נבקר את בתי 
הממשל, אזור הקונגרס, והשדרה המרכזית של העיר. 

 Wyndham Esplendor Tango לינה וארוחת ערב במרכז בואנוס איירס בבית המלון

יום 12 | בואנוס איירס
היום יוקדש כולו להכירות עם בואנוס איירס,  שכונת רקולטה ובית הקברות היוקרתי בו 

נמצא קברה של אוויטה פרון, שכונת לה בוקה ורובע הטנגו קמיניטו, בין עוד אתרים 
ייחודיים בסיור ההיכרות עם בואנוס איירס, תיאטרון קולון המפורסם, שדרת 9 ביולי 

והאובליסקו, כיכרות הזיכרון בשגרירות ישראל ובבית הקהילה היהודית. 
בערב נצא למופע טנגו מהודר הכולל ארוחת ערב ארגנטינאית משובחת. 

Wyndham Esplendor Tang לינה במרכז בואנוס איירס בבית המלון

 יום 13 | בואנוס איירס - מפלי האיגוואסו הצד הארגנטינאי
היום ניסע עם בוקר אל שדה התעופה בבואנוס איירס לטיסה אל מפלי האיגוואסו, אחד משבעת פלאי 

תבל.
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עם ההגעה נטייל בצידו הארגנטינאי של הפארק שמהווה את החלק הגדול של מפלי האיגוואסו. בפארק 
המונה מעל 200 מפלים נטייל בתוך יערות הגשם הקסומים, בהם חבויות חיות רבות ונגיע אל לבו של 

הפארק, נגיע עד מרחק נגיעה מהמפל הגדול והמרשים בתצפית המפורסמת על  "גרון השטן". 
לאחר הסיור במפלים נעזוב את ארגנטינה לאחר ימים מדהימים של טבע ותרבות ונעבור אל בית המלון 

בצד הברזילאי של המפלים. 
נעצור לארוחת ערב במסעדה. 

 Wyndham Foz do Iguaçu לינה בבית המלון

יום 14 | מפלי האיגוואסו הצד הברזילאי, הסכר ההידרו-אלקטרי ״איטאיפו״, ומופע 
פולקלור

הבוקר נעשה דרכנו אל מפלי האיגוואסו לתצפת עליהם מהצד הברזילאי. נטייל בג'ונגל המיוחד בצד זה 
ונקבל טעימה לקראת מה שצפוי לנו בימים הבאים בברזיל. נחוש בעוצמת המים הנופלים מגובה של 

עשרות מטרים, נשוט בסירת מנוע אל תוך המפלים ונירטב מהם אל חוויה שתשמר בזיכרון לשנים רבות. 
את יומנו נסיים בסכר ההידרו-אלקטרי השני בגודלו בעולם - "האיטאיפו". הסכר נמצא בקרבה למפלים, 

על הנהר השכן לנהר האיגווסו. הסכר אשר מספק כ-90% מהחשמל של פארגוואי וכ-25% מהאנרגיה 
בברזיל, הוא פלא טכנולוגי מרהיב בעוצמתו, סמל לקידמה, אשר מייצר אנרגיה נקייה ובכך עזר בפיתוח 

מדינות האזור. חזרה אל בית המלון בשעות אחר הצהריים.
בערב נצא למופע פולקלור המציג את שילוב התרבויות המיוחד של אזור זה בו נפגשות ברזיל, ארגנטינה 

ופרגוואי. המופע הכולל ארוחת ערב.
 Wyndham Foz do Iguaçu לינה בבית המלון

יום 15 | איגוואסו - ריו דה ז’ניירו טיול ג‘יפים ביערות טיז‘וקה
היום ניפרד ממפלי האיגוואסו הקסומים ונצא אל שדה התעופה לטיסה אל העיר ריו דה ז’ניירו, העיר 

עליה כתבו ושרו רבות.
עם ההגעה לריו נצא לטיול בעיר המרהיבה: נעלה על ג‘יפים מיוחדים ונצא לטייל ביער העירוני הגדול 

בעולם, נבקר במפלים הנמצאים בלב העיר ונגיע לכמה מהתצפיות היפות ביותר על ריו ממקומות. נצא 
להליכה רגלית קצרה בלב היער, טיול בו שוכחים לרגע כי אנחנו נמצאים בלב עיר סואנת.  

את אחר הצהריים לאחר התמקמות במלון ננצל לטיולים בטיילת היפה של חופי ריו.  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(ARENA אחד מרשת מלונות) לינה וארוחת ערב בריו דה ז׳ניירו בשכונת קופהקבנה / איפנמה

יום 16 | מרכז העיר וביקור בבית הספר לסמבה והר הסוכר
הבוקר נפתח את ביקורנו בעיר באזור הדאון-טאון של ריו אשר שימש בעבר כמרכז השלטוני של ברזיל 

והיום הינו סמל להתעוררות הענק הכלכלי והתחדשות החברה הברזילאית. לאחר מכן נעבור אל ״עיר 
הסמבה״, מתחם בתי הספר לסמבה המתחרים בקרנבל: נשמע על ההיסטוריה של הקרנבל והסמבה 

ונתחפש בתלבושות הקרנבל הרווגוניות. זהו ביקור מעניין וסוחף אל מאחורי הקלעים של הקרנבל 

המפורסם בעולם.

בחלקו השני של ביקורנו ב״עיר הסמבה״ יעבירו ילדי בית הספר לסמבה “פימפוליוש” סדנאת סמבה של 
תיפוף וריקוד. הכנסות מטיול זה מגיעות לעמותה העוזרת לילדים משכונות המצוקה בלימוד אנגלית 

והכנה לאוניברסיטה כולל חלוקת מלגות גדולה. 
לאחר הביקור במרכז העיר ולסיום הטיול נעלה לתצפית מרהיבה נוספת הפעם מהר הסוכר, רק כדי 

להיות בטוחים שאכן מדובר בנוף העירוני המושלם.
(ARENA אחד מרשת מלונות) לינה וארוחת ערב בריו דה ז׳ניירו בשכונת קופהקבנה / איפנמה

יום 17 | ריו אהובתי - פסל ישו , מדרגות סלארון, וביקור בפאבלה  ובערב מופע הקרנבל 
הגדול! 

יום טיול בעיר המרהיבה: נתחיל בפסל ישו המפורסם המחבק את העיר ותושביה, נתצפת על ריו דה 
ז'ניירו, המפרץ ופארק טיזו'קה. מכאן הרי החוף נראים נפלא. לאחר מכן ניסע לשכונות סנתה תרזה 

ולאפה שם נמצא את אחת מיצירות האמנות-רחוב המיוחדות ביותר בעולם, מדרגות סלארון. 
בחלקו השני של היום נצא לסיור פאבלות: סיור באחת משכונות העוני הרבות בריו דה ז'ניירו ועל אף 

היותן כאלו מדובר בשכונות הצבעוניות ביותר בעיר. מכיוון ש"התנחלו" על ההרים, השכונות גם בעלות 
נוף ייחודי.  נשמע סיפורים ממקומיים שחיים בשכונות אלו, נבין במעט על אורך חייהם הייחודים 

והמענין. 
לאחר הסיור נחזור אל בית המלון למנוחה והתארגנות לקראת מופע הסמבה המרהיב בעולם - 

מצעד המנצחות של קרנבל 2023. מצעד זה מציג את ששת בתי הספר הטובים ביותר בקרנבל! המופע 
מסתיים בשעות הבוקר המוקדמות של היום למחרת.

לינה במלון ארנה בריו דה ז’ניירו

יום 18 | ריו - בוזיוס 
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ימי ראשון בריו דה ז’ניירו הם תמיד חוויה מיוחדת. לאחר שנתעורר מלילה של חגיגות נצא לסייר 
בשווקים של ימי ראשון. נתחיל בשוק סאו קריסטובל, שוק מדינות צפון ברזיל. שוק זה הוא מפגש תרבותי 
וקולינרי מרתק של תרבויות הצפון המעניינות. נמשיך לביקור בשוק ״ההיפים״ של שכונת איפנמה, שוק 
אמנים מיוחד בו נוכל למצוא מגוון מוצרי עור איכותיים, מתנות, ביגוד, ערסלים, חפצי אומנות ומזכרות 

יפות.
בסיום השיטוט בשווקים, עמוסים במתנות לילדים ולנכדים נעלה ברכבל אל תצפית מרהיבה נוספת 

הפעם מהר הסוכר, רק כדי להיות בטוחים שאכן מדובר בנוף העירוני המושלם.

לינה במלון כפרי ואיכותי בלב בוזיוס

יום 19 | שייט חופים טרופים וסיור חופים ברכב מיוחד
היום נצא לשייט על אנייה מפנקת, עם אפשרות לשנרקל במי תורכיז, לשתות קאפרינייה, להשתזף, 

להנות ממוזיקה ברזילאית וכמובן להגיע לחופים ולפינות שניתן רק בסירה. בשייט נבין מדוע הברזילאים 
כה אוהבים את בוזיוס, עם כמה מהחופים היפים בברזיל. 

לאחר השייט נחזור אל העיירה ונצא לסיור בין חופי ומפרצי האיזור על גבי רכב פתוח ומיוחד להשלמת 
תמונות מדהימות של חופי בוזיוס. בערב נצא שוב אל מרכז העיירה, מרכז עם מסעדות טובות, מועדונים 


וחנויות בוטיק מיוחדות עם המיטב האופנה הברזילאית. 

ארוחת ערב מיוחדת לסיום הטיול. 


לינה במלון כפרי ואיכותי בלב בוזיוס

ימים 20-21 | בוזיוס - ריו וטיסה אל ישראל
הבוקר לאחר טיול מיוחד ומלא חוויות ביבשת הלטינית, עם זכרונות מתוקים שישארו לכל החיים נסיים 
התארגנויות אחרונות לפני שנצא בנסיעה חזרה אל ריו דה ז’ניירו (בערך שעתיים וחצי) ישירות אל שדה 

התעופה לטיסה חזרה הביתה.
נחיתה בת״א בשעות אחר הצהריים ביום ה-21.

 

**במידה של פגעי מזג האוויר, או איחורים ושינויי טיסות על ידי חברת התעופה סדר הביקורים עשוי להשתנות, 
ובעקבותיו תוכן. ברזילאו ומונה טורס יספקו חלופה ראויה.
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מחיר לאדם בחדר זוגי - 6750 דולר
תוספת לאדם בחדר יחיד - 1,390 דולר

  מחיר משוער לטיסה הבינלאומית - 1400 עד 1600 דולר לאדם

מחיר הטיול כולל:
6 טיסות פנים: סנטיאגו - טמוקו; פוארטו וואראס - פונטה ארנס; קלאפטה - בואנוס איירס; בואנוס •

איירס - איגוואסו; איגוואסו - ריו; ריו - סאו פאולו (מחובר לטיסה הבינלאומית);
תחבורה: אוטובוס או רכב חדיש, ממוזג ונוח ובהתאם לגודל הקבוצה.•
מדריך ישראלי מקצועי, מומחה להדרכה בברזיל וארגנטינה, לכל אורך הטיול.•
מדריכים מקומיים דוברי אנגלית: באתרים המפורטים בתוכנית על פי הצורך.•
לינה: בתי מלון ברמת תיירות גבוהה ואיכותית •
לילה אחד באיזור שדה התעופה של סנטיאגו, Diego del Almargo או דומה•
לילה אחד באיזור פוקון בבית המלון Cumbres del Sur או דומה ברמתו.•
2 לילות בברילצ‘ה בבית המלון Cacique inacayal או דומה ברמתו. •
לילה אחד בפוארטו וואראס בבית המלון Solace Hotel או דומה ברמתו.•
2 לילות  בלב שמורת הטורס דל פיינה •
2 לילות בבית מלון Calafate Parque  או דומה ברמתו באל קלאפטה.•
2 לילות בבית המלון Wyndham Tango בבואנוס איירס במיקום מרכזי ונגיש לכל האטרקציות.•
3 לילות בבית המלון  Arena בריו דה ז'ניירו בקופהקבנה או דומה ברמתו.•
2 לילות בפוסאדה (בית מלון כפרי)  Pousada de las lagoustinas בבוזיוס או דומה ברמתה.•
2 לילות בבית המלון Wyndham foz במפלי האיגוואסו במרכז העיירה.•
כלכלה: חצי פנסיון (כולל משקאות בחלק מהארוחות). •
כל ימי הטיול והכניסות לאתרים כמפורט בתוכנית.•
כרטיס למצעד המנצחות בריו יציע 8 (יציע ישיבה המרכזי ללא מקומות מסומנים).•
תשר לנותני השירות המקומיים על פי התוכנית המפורטת.•
ימי טיול מלאים.•

מחיר הטיול אינו כולל:
טיסות בינלאומיות: ת״א - סנטיאגו צי‘לה, ריו דה ז‘ניירו - ת״א (כולל כל •
ביטוח נסיעות / רפואי - מומלץ לעשות ביטוח מלא המכסה גם ציוד (ניתן לרכוש דרך משרד הנסיעות).•
תשר למלווה הישראלי (נהוג כ-5 דולר לאדם ליום).•
הוצאות אישיות (קניות, טלפון וכיו״ב),  שתייה אינה כלולה בארוחות ערב אלא עם צויין אחרת בתכנית •
כל מה שלא מופיע במחיר כולל. •

דמי ביטול: 
עד 60 יום לפני היציאה – 300 דולר לנוסע.  

59 ועד 45 ימים לפני היציאה – 20% 

44 ועד 30 ימים לפני היציאה – 50% 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29 ועד 15 ימים לפני היציאה – 80% 

14 ימים ועד יום היציאה ו\או אי התייצבות לטיסה – 100%

הערה: דמי הביטול המצויינים הינם מהעלות הכללית של הטיול.

מניין ימי הביטול הינם עפ"י ימי העבודה הנהוגים במשק (לא כולל שבתות וחגים).

ברזילאו טיולים, ואל קרטל - מאחלות לכם נסיעה טובה ובטוחה!
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