
 

 
ТУР ДО АРЖЕНТИНА И БРАЗИЛИЯ: 

Буенос Айрес, Рио де Жанейро, Игуасу 
18 – 30 ноември 2019 г. 

 
ПРОГРАМА: 

 
18 ноември 
19.05 - 20.00 ч.  полет София - Рим  
21.45 - 07.55 ч.  полет Рим - Буенос Айрес  
 
19  ноември 
Пристигане в Буенос Айрес в 7.55 ч. 
Трансфер до квартал Рeколета и закуска в кафене La Biela (http://www.labiela.com) – едно от най-
емблематичните заведения, символ на бохемския живот в Реколета. 
Следва туристическа обиколка на Буенос Айрес – един от най-красивите градове в Южна Америка, 
известен със своята европейска архитектура и често сравняван с Париж и Мадрид, но притежаващ 
свой собствен чар. Посещение на градския център – Авеню 9-ти Май с многобройните кафенета и 
театри, Площад Майо, където се намират Кметството, Градската Катедрала и президентската 
резиденция Каса Росада, сградата на Операта, кварталите Сан Телмо и Ла Бока, пъстрата улица 
Каминито, Парка Палермо, гробището Реколета. 
След края на тура - трансфер до хотела и настаняване.  
 
20 ноември 
Закуска. По желание и срещу допълнително заплащане - тур до Тигре и круиз по делтата на река 
Парана (65 ЩД на човек). По време на тура ще минем през елегантните квартали Vicente Lopez San 
Isidro, San Fernando и Olivos, където се намира резиденцията на аржентинския президент. Градчето 
Тигре е разположено на едноименната река, част от делтата на река Парана и е едно от най-
популярните места за почивка на жителите на Буенос Айрес. Ще видите многобройните малки 
островчета, канали и ръкави, притоци на голямата река Парана. Пътуването по реката, ще започне от 
пристана Тигре и ще продължи по мрежата от канали, като ще видите елегантните вили на 
заможните аржентинци, частни пристанища, градини и клубове за поло, езда и гребане. Маршрутът 
на круиза минава по реките Lujan, Sarmiento, Tigre и San Antonio и на борда ще се насладите на хубаво 
кафе и местния десерт Alfajores.  
След края на тура ще ви разходим из Пуерто Мадеро - най-модерната част на Буенос Айрес. Някога 
районът е бил товарно пристанище, а днес той е изцялo реновиран и преустроен. Многобройните 
ресторанти, барове и магазини са любимо мястно на местните за прекарване на свободното време.  
По желание и срещу допълнително заплащане - посещение на Танго Шоу (130 ЩД на човек). Шоу 
програмата включва изпълнения на живо на танго в различните му вариации, променящи се с 
времето. Ще научим за възникването на тангото, за измененията му през годините и ще усетим 
страстта и тръпката от този уникален танц. В цената на тура е включен трансфер, типична вечеря, и 
хубаво аржентинско вино. Преживяването си заслужава. 
 
 
 

http://www.labiela.com/


21 ноември 
Закуска. По желание и срещу допълнително заплащане (150 ЩД на човек) - тур до типичното 
аржентинско ранчо Санта Сузана, което се намира на 80 км. от Буенос Айрес навътре в 
Аржентинската пампа. Ще бъдете посрещнати с напитка и „емпанадас”, които са традиционни 
пирожки с месо и зеленчуци. След това ще имате свободно време за яздене на кон, разходка с 
каручка, обиколка на ранчото и др. Следва обяд с традиционно аржентинско барбекю, включващо 
различни видове месо, печено на открит огън, наденички, кървавица и разнообразие от салати, 
домашни десерти, вино и традиционния за аржентинците чай „мате“. По време на обяда ще 
наблюдаваме фолклорно шоу с изпълнения на живо на  местни музика и танци, а в края на обяда, ще 
станем свидетели на надбягвания с коне, демонстрация на уменията на гаучосите.  
 
 
22 ноември 
Закуска.  Почивка и свободна програма в Буенос Айрес, или по желание  и срещу допълнително 
заплащане - еднодневен тур до Монтевидео, Уругвай (330 евро на човек). Рано сутринта, в 06:00 ч., 
трансфер до пристанището, за отплаване към Монтевидео с високоскоростен катамаран. Пристигане 
в уругвайската столица преди обяд. Следва обзорна екскурзия с посещение на старата част на града и 
централния площад Plaza Matriz, фонтана, Катедралата, старата сграда на кметството Cabildo, клуба 
Уругвай, театър Солис, площада на Независимостта с паметника на националния герой Хосе Г. 
Артигас, Цитеделата, известния със своята архитектура Palacio Salvo. Обиколката ще продължи по 
Булевард 18 юли, където се намират повечето магазини, както и Законодателната палата, жилищния 
квартал Del Prado, Парламента и Обелиска, построен в чест на 100 годинишнината от приемането на 
първата конституция на страната. Програмата продължава с парка Batlle и Ordoñez Park, именуван на 
един от президентите на страната и любимо място за почивка на местните жители. Следва 
паметника La Carreta(вагона) и стадион Centenario. Ще минем през квартала Carrasco, крайбрежната 
улицана Монтевидео, площад Virgilio и няколко крайбрежни квартала, като Punta Gorda, Malvin, Buceo 
- с прочутия яхт клуб, Punta Carretas и голф клуба. Връщането в аржентинската столица е около 22:00 
ч. 
 
 
23 ноември 
Закуска. Трансфер до летището. Полет Буенос Айрес – Игуасу. 
Туристическа програма край водопадите Игуасу. От аржентинска страна се намират 80% от 
водопадите, а от бразилска са само 20%. Водопадите са повече от 275 на брой и се образуват от 
реките Игуасу и Парана, като водата на някои места пада от над 80 м. Дебитът на водопадите е около 
1500 м3 в секунда и варира в зависимост от сезона и пълноводието на реките. Пътуване с влакче през 
националния парк Игуасу и пешеходна разходка максимално близо до водопадите, по време на която 
ще можете да срещнете и представители на местния животински свят – маймуни, гущери, мравояди 
и т.н. По желание и срещу допълнително заплащане - разходка с моторна лодка в подножието на 
водопада. 
Трансфер и настаняване в хотела. 
Вечерта по желание и срещу допълнително заплащане - посещение на фолклорно шоу с вечеря, 
представящо традиционните песни и танци на южноамериканските нации, който обитават района на 
водопадите Игуасу - Бразилия, Парагвай и  Аржентина.  
 
24 ноември 
Закуска. Туристическа обиколка на водопадите Игуасу от бразилска страна, откъдето се открива най-
красивата гледка към най-големия от водопадите – Дяволското Гърло. По желание и срещу 
допълнително заплащане - панорамен полет с хеликоптер над водопадите.  
Свободно време за почивка и плаж. 
 
25 ноември 
Трансфер до летището. Полет Игуасу – Рио де Жанейро. Трансфер и настаняване в хотела на 



Копакабана. След настаняването нашият водач ще направи за групата пешеходна разходка по 
Avenida Atlantica, коята е най-знаковия булевард в Рио и ще опитаме типични бразилски 
срециалитети в любимата ни churrascaria непосредствено до знаковия хотел Copacabana Palace. 
 
 
26 ноември 
Закуска. Туристическа обиколка на Рио де Жанейро: посещение на хълма Захарната глава – пътуване 
с лифт до наблюдателната площадка на върха на хълма, откъдето можете да се насладите на цялата 
прелест на града и неговите природни забележителности. Турът продължава с посещение 
историческия и финансов център на Рио, най-високата катедрала в Южна Америка, митичният 
стадион Маракана. Следобяд – свободно време за плаж.  
Вечерта по желание и срещу допълнително заплащане - вечеря в традиционен ресторант и 
посещение на шоуто „Rio by night“, което е смесица от бразилски фолклор, певци, ламбада, форо и 
ксаксадо. Ще видите демонстация на капоейра – бойно изкуство с множество акробатични и танцови 
елементи и вдъхновени изпълнения на самба и регетон с пъстри костюми, ритмична музика и 
невероятно настроение.  
 
27 ноември 
Закуска. Посещение на хълма Корковадо, на върха на който е издигната световно известната статуя 
на Христос. От хълма се открива гледка към целия град, неговите плажове и Атлантическият океан. 
Следва пътуване до известните плажове в района Ипанема и Льо Бльон. Посещение на офиса и 
представителния магазин на H.Stern – най-големия производител и търговец на бижута и 
скъпоценни камъни в Южна Америка. 
Следобяд - свободно време за плаж.  
 
28 ноември 
Закуска. Свободна програма в Рио Де Жанейро, или по желание и срещу допълнително заплащане 
(около 85 ЩД на човек) - тур до тропически острови в района Ангра дос Рейс на около 3 ч. западно от 
Рио де Жанейро.  Круиз сред едни от най-красивите тропически острови в района - ще имате 
възможност да поплувате в изумрудените води и да направите слънчеви бани. В цената на тура има 
включен обяд. 
 
29 ноември 
Закуска. Свободна програма в Рио де Жанейро. Трансфер до летището. 
13.55 - 06.50 ч.  полет Рио де Жанейро - Рим  
 
30 ноември 
09.50 - 12.50 ч. полет Рим - София. 
 

 
 

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА СТАЯ ПРИ ЗАПИСВАНЕ ДО 26 ЮНИ: 
в хотел 4* - 5150 лева 
в хотел 5* - 6240 лева 

 
ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА СТАЯ ПРИ ЗАПИСВАНЕ СЛЕД 26 ЮНИ: 

в хотел 4* - 5400 лева 
в хотел 5* - 6580 лева 

 
 
 
 
 



ПАКЕТ УСЛУГИ: 
 Самолетни билети в икономична класа за международни полети с включени летищни такси 

София-Рим-Буенос Айрес, Рио де Жанейро-Рим-София; 
 Самолетен билет в икономична класа Буенос Айрес-Игуасу; 
 Самолетен билет в икономична класа Игуасу-Рио де Жанейро; 
 4 нощувки в Буенос Айрес в двойна стая с включени закуски в избрания хотел; 
 4 нощувки в Рио де Жанейро в двойна стая с включени закуски в избрания хотел; 
 2 нощувки в Игуасу в двойна стая с включени закуски в избрания хотел; 
 Всички трансфери, описани в програмата; 
 тур на водопадите Игуасу от бразилска страна с включени входни и паркови такси; 
 тур на водопадите Игуасу от аржентинска страна с включени входни и паркови такси; 
 полудневна туристическа обиколка в Рио де Жанейро с включено посещение на хълма 

Захарната Глава; 
 полудневна туристическа програма в Рио де Жанейро с включено посещение на планината 

Корковадо и статуята на Исус Христос; 
 посещение на офиса и представителния магазин на Stern – най-големия производител и 

търговец на бижута и скъпоценни камъни в Южна Америка; 
 полудневна туристическа обиколка на Буенос Айрес; 
 медицинска застраховка; 
 водач на групата от България, който е бил многократно по маршрута; 

 
 

ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА: 
 

Хотели 4*: 
Буенос Айрес: NH Florida или подобен 

Игуасу: Viale Cataratas  или подобен 
Рио де Жанейро: Royal Rio Palace  или подобен 

Хотели 5*: 
Буенос Айрес: Alvear Art Hotel или подобен 

Игуасу: Recanto Thermas Resort или подобен 
Рио де Жанейро: Windsor Atlantica или подобен 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
1. Пакетната цена НЕ ВКЛЮЧВА участие в туровете по желание, за които се изисква допълнително 
заплащане: Тигре, Танго Шоу, Монтевидео, Аржентинско ранчо, Флклорно шоу в Игуасу, Rio by night, 
тур до тропическите острови. 
2. Пакетната е изготвена при цена на самолетните билети за вътрешните и международни полети от 
2260 лева с включени летищни такси, валидна към момента на изготвяне на офертата. В случай, че 
към момента на издаване на билетите цената се промени, пакетната цена следва да бъде 
актуализирана спрямо новата цена. 
3. В случай, че броят на пътуващите изисква настаняване в единична стая на някой от участниците, 
той доплаща разликата в цените на двойна и единична стая, която е в размер на: 
- 860 лева при настаняване в хотели 4* 
- 1660 лева при настаняване в хотели 5* 
4. Цената на пътуването е базирана на група от минимум 16 човека. При по-малък брой пътуващи се 
налага доплащане в порядъка между 200 и 280 лева на база на реалния брой записани туристи. 
5. Калкулацията на пакетната цена е направена при обменни курсове на USD към EUR:  EUR 1 = USD 
1.124. При промяна на курсa с повече от 3 %, съгласно Закона за Туризма, туроператорът има право 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-buenos-aires-florida
http://www.vialehoteis.com.br/
http://royalrio.com.br/site/
http://royalrio.com.br/site/
http://www.alvearart.com/eng/
http://www.recantocataratasresort.com.br/
http://windsorhoteis.com/hotel/windsor-atlantica/?lang=en


да актуализира пакетната цена със същия процент. 
6. Ако желаете, в деня на плащането на аванса по пътуването, можете да сключите застраховка 
"Отмяна на пътуването", която покрива рисковете от загуба на суми при невъзможност за пътуване, 
поради медицински или немедицински причини. Повече информация за продукта можете да 
намерите ТУК. 

 
 
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ГРУПАТА Е НЕОБХОДИМО: 

1.  В срок до 26.06.2019 г. да платите в брой, или да преведете по банковата ни сметка IBAN: 
BG52BPBI79401063230701, код BIC: BPBIBGSF, Юробанк И Еф Джи България АД, клон ФЦ София 
Лозенец, 2600 лева. 
2. В срок до 26.06.2019 г. да попълните заявката за записване в групата. 
3. В срок до 26.09.2019 г. Да платите в брой или да преведете остатъка от пакетната.  
 

 

 
info@fcradventures.com 

Тел. 02 8660391, 0887852312 

София, ул. Цар Асен № 88 

https://docs.wixstatic.com/ugd/4c6000_34d89accac5a4542ac9e811b05405a62.pdf
http://wix.123formbuilder.com/form-3082781/-
mailto:info@fcradventures.com

