
 
 
 
 

 

 
 

 
По маршрут:  София – Франкфурт – Буенос Айрес  – *танго шоу  - *Тигре и делтата на река Парана – *гаучо 
фиеста – водападите Игуасу с птичия парк – *„Макуко“ сафари - *полет с хeликоптер над водопадите Игуасу - Рио 
де Жанейро -  самба шоу - *Национален парк Ленсойс Мараниенсес/Парати - Франкфурт - София  

 
13 дни / 10 нощувки/ 10 закуски/ 2 обяда /*2 вечери с танго и самба шоу 

   Дата: 18 – 30 август 2020 г. 

   
 

              Танго в Буенос Айрес                   Национален парк Ленсоис Мараниенсес                       Рио де Жанейро 

Има пътешествия, които човек бленува, за които мечтае и които не трябва да отлага. Ето и няколко чудесни причини 

следващото ви пътуване да е Аржентина и Бразилия. Аржентина е държава, където може да видите и преживеете почти всичко – 

от страстно танго на улица в Буенос Айрес, през уменията на гаучосите каубои из зелените, равни пасища на безкрайните 

пампаси, до удовоствието да опитате от емблематичните за Аржентина божествени стекове, най-вкусните, които някога сте 

яли през живота си, поднесени с ароматни вина с вкус на къпини, череши, пикантни подправки, които ще завладеят сетивата ви. 

Продължавайки, се настройваме за среща с едни от най-големите водопади в света. „Горката Ниагара“ - това били думите на 

американската първа дама Елинор Рузвелт, когато видяла внушителните водопади Игуасу за първи път. Дори и да знаете точно 

колко тона вода се изливат от ръба на платото Парана всяка минута, нищо не може да се сравни с усещането да застанете в 

подножието на оглушително бучащата вода и да не можете думичка да продумате заради смесицата от възхищение и тих ужас. 

За да бъде максимално богато преживяването, ще станете свидетели на впечатляващи гледки от водопадите Игуасу и от 

аржентинска, и от бразилска страна. А от тук, Бразилия ви е на една ръка разстояние. Цветната чаровна парти столица на 

Латинска Америка е едно от най-оживените места на света Прелъстителната сила на Рио де Жанейро може да ви остави с 

усещане за неистов копнеж по него, когато си тръгвате. Tези исторически градове, невероятните пейзажи, танците, изисканата 

храна или тръпката от водните разходки, няма да ви разочароват. Вярваме, че това пътешествие ще ви заплени и ще остане в 

спомените ви за дълго. Очакваме ви... 

Ден 1 (18.08.2020) – София / Франкфурт / Буенос Айрес  

Излитане в 14:00 часа от летище София с редовен полет на Луфтханза. Кацане във Франкфурт в 15:20 часа. Продължаване с 
полет на Луфтханза в 21.55. ч. за Буенос Айрес.  

 

Ден 2 (19.08.2020) – Буенос Айрес (панорамна и пешеходна обиколка на града – 1-ва част)  

Кацане в Буенос Айрес в 06.40 ч. Посрещане от представител на местната фирма. Трансфер до хотела за кратък престой за 
освежаване. Пътешествието ни започва с най-европейския град в Южна Америка - Буенос Айрес, столица и най-голям 
град на Аржентина, както и вторият по големина град в Южна Америка след Сао Пауло. Буенос Айрес е разположен на 
десния бряг на реката Ла Плата (на испански: Rio de la Plata, "Сребърна река") при нейното вливане в Атлантическия 

 



океан. Основан е през 1536 г. от испанския изследовател Педро де Мендоса и е наречен с името Нуестра Сеньора Санта 
Мария дел Буен Айре (Пресвета Дева Мария на попътния вятър). Обиколката ни ще започне с преминаване по колосално 
широкият булевард „Девети юли“, на който е разположен „Театър Колон“, една от най-големите опери в света, обелискът 
на свободата (висок 97 м) и ще ни преведе през най-интересните забележителности на столицата - площада на Конгреса, 
Пласа де Майо, където се намира Президентският дворец, известен като Каса Росада (Розовата къща), най-старата църква 
в града "Сан Игнасио", площад "Сан Мартин". Няма да пропуснем и колоритното италианско предградие "Ла Бока" със 
стадиона на клубния отбор Бока Хуниорс, където ще направим кратка фотопауза. Смята се, че тук е родено тангото и 
гениалният Марадона. И последната ни спирка от обиколката ще бъде сред оцветените къщи по прочутата улица 
"Каминито". Продължаваме към старите докове и складове на Пуерто Мадеро, обновени, за да се създаде атрактивна 
брегова ивица от магазини, ресторанти, барове, район, известен като най-голямата и разнообразна гастрономична зона в 
града. Създаден през 1905 г. и заемащ един преобразен склад в района на доковете, облицованият с дървена ламперия 
„Лас Лилас“ е царят на столичните parilladas (скари) и предпочитаното място за видни държавни гости, канени тук, за да 
разберат какво представлява типичният национален специалитет. След края на обиколката, ви препоръчваме да опитате 
прочутия стек, както и да си поръчате едно от превъзходните червени вина Малбек от Мендоса. Стекът няма равен на себе 
си в западното полукълбо или може би в целия свят, факт, с който аржентинците справедливо се гордеят. Нощувка.  

Ден 3 (20.08.2020) – Буенос Айрес (обиколка на града – 2-ра част) – *круиз по делтата на р. Парана - *танго шоу с вечеря  

Закуска. Този ден ще се отправим към северната част на града, ще преминем през кварталите Ретиро, Палермо и 
Реколета (туристическа атракция е величественото гробище, „Сементерио де ла Реколета“, където царствените мавзолеи 
на богатите и известните се редят покрай засенчените от дървета алеи на този ограден некропол, място за последен покой 
на много от прочутите имена на Аржентина, в това число и на Евита Перон). Тези райони са свързани с културата на най-
ранните заселници, които биват прогонени от местните индианци керанди през 1541 г., но през 1580 се завръщат отново, 
за да останат завинаги. Съдбата на Аржентина е пълна с приливи и отливи. Обещанието на сребърните мини, отразено и 
в името, се оказва илюзорно; истинското богатство се криело в отглеждането на добитък, което се превръща в 
международна индустрия с появата на хладилните кораби през 70-те години на 19-и век. Буенос Айрес изведнъж 
процъфтява, привличайки имигранти не само от Испания, но също от Германия, Великобритания, Централна и Източна 
Европа, Близкия изток и най-вече от Италия. Градът е на път бързо да се превърне в „Париж на Южна Америка“, 
възприемайки в архитектурата си лекия и изящен неокласически стил. В началото на XX век все по-често се строят сгради 
в стил Ар Нуво и Ар Деко. По-късно архитектите на Буенос Айрес отправят поглед към строежа на високи сгради, към  
небостъргачите, като днес броят им в града е един от най-високите в света, особено в централния бизнес район. Но най-
яркият символ на Аржентина и на столицата ѝ си остава тангото - танц, дълбоко вкоренен в културата на страната. 
Можете да го танцувате или гледате в почти всеки нощен клуб в града, да посетите вечерно шоу, изпълнено с емоции от 
страстните движения на най-добрите танцьори на танго, певци и музиканти в страната. *По време на обиколката не е 
предвидено посещение на гробище „Сементерио де ла Реколета“. 

*Възможност за екскурзия Тигре и делтата на река Парана. Предлагаме ви круиз, недалеч от Буенос Айрес, сред една 
крайградска среда, която може да се разгледа единствено по вода! Круиз с махагонова лодка ще ни разведе из делтата на 
река Парана и ще ни разведри с една приятна разходка по каналите,  преминавайки през приятни предградия, 
резиденции, включително и тази на президента,  обгърнати от тучна зеленина и буйна растителност. Първата ни спирка 
ще е в град Тигре, разположен на 30 км от Буенос Айрес, където ще се запознаем с необичайния и приятен  начин на 
живот на местните жители. Наречен е така, защото тук някога е имало ягуари, а днес това е „вилната зона“ на Буенос 
Айрес с най-различни по вид и площ вили – от скромни къщички, някои наколни, до разкошни имения. Всички те си 
имат свои собствени пристани, които са многофункционални. Освен за качване и слизане от транспортното средство, 
служат за поставяне на боклука, който се прибира от плаваща боклукджийска служба, или за поставяне на покупките, 
оставени от плаващите магазини и междувременно се ползват за плаж и риболов. По каналите щъкат множество 
махагонови лодки и моторници, които изпълняват ролята на градски транспорт и водни таксита.  Разнокалибрени баржи 
са пръвърнати в подвижни бакалии. Всички обществени служби са плавателни, включително пожарната. Няма мостове! 
По-голямата част от жителите използват вилите си само през лятото, но има и такива, които живеят там целогодишно.  

*Предлагаме ви една вечеря с танго шоу - възможност да се запознаете с традиционната кухня и музиката на гаучосите 
(аржентинските каубои), да вземете участие в един развлекателен спектакъл, изпълнен с усещане за страстно танго. 
Тангото е аржентинското тържество на мачизма, господството и мъчителната любов, то е въздухът, който portenos 
(жителите на Буенос Айрес ) дишат. Тази изтерзана жалба, трансформирана в сложен и изискан танц, е най-автентичното 
от аржентинските творения. „Пристанищните хора“ се славят с щателното внимание към външния вид и облеклото си. Те 
се гордеят със своя танц, възникнал в пристанищните бордеи, сливайки ритмите и мелодиите на испанската, 
африканската и гаучо музиката. Той се превръща в международен хит покрай изпълненията на Карлос Гардел през 20-те 



години на миналия век и оттогава е неразделна част от облика на Буенос Айрес. Тангото е навсякъде. Да усетиш тангото в 
класическия малък, задимен, мъжделиво осветен танго бар, където нещата не започват да се случват допреди полунощ, да 
станеш свидетел на импровизирани изпълнения по улиците и площадите, където доста любители танцьори изнасят 
спонтанни представления по уличните ъгли, без блясък, по-малко шлифовани, но пък от душа, предизвиква екскплозия 
на чувства, еуфория от емоции. Нощувка.  

Ден 4 (21.08.2020) – Буенос Айрес  / *възможност за целодневна екскурзия Гаучо фиеста с включен обяд  

Закуска. Днешният ни ден е посветен на едно преживяване, в което си заслужава да участвате - *Гаучо фиеста. На 
стотина километра от Буенос Айрес има едно ранчо, казва се Санта Сузана, разположено сред тревистите, живописни 
пампаси на Лос Карделес. Тук "каубои" в южноамерикански вариант, ще ви посрещнат с прекрасно вино и ще ви покажат 
хубав музей на стария бит. Има и големи конюшни, сцена за прочувствено танго и музика, чудесен ресторант, в който ще 
преядете с божествено телешко, а и с пастелито (сладкия вариант на емпанадата – пържено или печено тесто с пълнеж от 
месо, сирене, зеленчуци, но с плодова плънка, както се приготвя в Аржентина, емпанадата се нарича пастел или 
пастелито и се предлага като десерт)  и ще се освежите за дълго с Йерба Мате (национална напитка на повечето 
южноамерикански държави, приготвя се от изсушени билки, съдържа кофеин и други стимуланти и има силно 
тонизиращо действие, което продължава по-дълго от това на кафето). Традиционно се приготвя в калабаса (кратунка) и се 
пие с бомбила (специална сламка). Който иска може и да си напазарува много качествени стоки от естествена кожа. 
Няколко конника изпълняват фолклорни игри, свързани с живота на гаучосите – атрактивни умения по езда, хвърляне на 
оръжия, хващане на добитък, интересни игри. Една от тях - играта с пръстените, изисква голямо майсторство и 
съсредоточаване при яздене. При желание, може и вие да пояздите в пампата. Връщане в хотела. Нощувка. 
 

Ден 5 (22.08.2020) – Буенос Айрес / водопадите Игуасу от аржентинската страна с включен обяд и панорамно влакче 

Закуска. Трансфер до летището за полет до град Пуерто Игуасу, разположен на 25 км от национален парк Игуасу. 
Пристигане на летището. Започва нашето приключение – „водна феерия”сред дивна екзотична красота. Два дни ще 
бъдем сред най-големия субтропичен резерват в света, сред едни от най-фантастичните природни чудеса в Южна 
Америка, каквито са водопадите Игуасу. Разположени на границата на бразилския щат Парана и аржентинската 
провинция Мисионес, те представляват всъщност един безкраен низ от по-малки катаракти и каскади. Когато за първи 
път ги зърнете, имате усещане че погледът ви не може да обхване всички водопади наведнъж – общият им брой е 275, а 
дължината им 2700 метра. Повечето водопади на Игуасу са високи шейсетина метра, но най-внушителен сред тях е 
Гарганта дел Диабло (Дяволското гърло), който бележи и границата между двете държави. Формата му наподобява 
подкова с дължина 700 , ширина 150 и височина 82 метра и всяка секунда от него с грохот падат стотици хиляди литри 
вода. Две трети от него се падат на аржентинска територия, една трета – на бразилска. До подножието на Дяволското 
гърло откъм аржентинската страна ще стигнем с панорамно ековлакче, което отвежда до няколко платформи, една от 
които е разположена над самия водопад. Домакините са се погрижили да ни приближат максимално до тази невероятна 
гледка и ако може да издържите на водната мъгла, която ще ви обгрърне, ще изпитате едно от най-смиряващите  
усещания, които природата със своята мощ може да ви внуши. Жуженето на гласове на най-различни езици се смесват с 
песента на природата и да останете насаме пред който и да е от водопадите Игуасу, е почти невъзможно. Игуасу се 
образува от водите на едноименна бразилска река на около тридесетина км преди вливането ѝ в пълноводната река 
Парана. Игуасу е индианско име и означава "голяма вода". Поради голямата му отдалеченост от морския бряг испанските 
завоеватели достигат до него едва през средата на XVI век. Грандиозната картина събудила у тях религиозни чувства и те 
го наричат Салто де Санта Мария - водопада Санта Мария. И двете имена са достигнали до наши дни, но Игуасу е по-
популярно.  Голямата вода смайва със своята грандиозност и могъщество, картината е величествена. Ще чувате  шума на 
падащата вода и ще ви се струва, че водните маси висят във въздуха, водните капки ще искрят като перли и ще се вихрят 
високо във въздуха като приказен воал от воден прах, в който слънчевите лъчи изплитат чудна многоцветна дъга, едно 
блестящо вълшебство на водите. Незабравима картина може да ви предложи Игуасу и през лунните нощи. Станете част 
от свидетелите на тези приказни дневни и нощни многоцветни и емоционални картини. Обяд в ресторант Еl Fortin (на 
бюфет), разположен в националния парк. След обиколката се отправяме към бразилсаката част на  парка – Фоз до 
Исуасу, където ще бъде нашата първа нощувка сред дивата красота на парка. Нощувка. 

 

Ден 6 (23.08.2020) – водопадите Игуасу от бразилската страна с птичия парк и включен обяд / *възможност за 

приключение в джунглата / *възможност за полет с хeликоптер над водопадите 

Закуска. Този ден е посветен на бразилската част на водопадите Игуасу. Ще посетим тази част по дървени мостчета, 
построени над реката. По време на пешеходната част ще имаме възможността да запечатаме прекрасни панорамни 
гледки от изградените за тази цел платформи за наблюдение. В близост до водопадите се намира Паркът на птиците. 
Той прилича на мини зоологическа градина. Главната атракция в него са туканите, които са изключително дружелюбни и 



някак смирено понасят съдбата си всеки турист да се снима до тях. Любопитно преживяване предлага и павилионът, 
изпълнен с пърхащи колибрита и пеперуди. По време на обиколката в парка с птиците, който е разположен на 4 хектара 
субтропична гора, ще имате възможност да научите повече за различните видове птици, които са над 500 разновидности, 
както местни, така и от други континенти, да ги снимате в естествената им среда, без прегради от мрежи и клетки. Ще ви 
разкажат за една вълнуваща програма за опазване на някои от най-застрашените видове. Обяд в ресторант Порто 
Каноа, който се намира във вътрешността на парка. В парка има изградена напълно обновена инфраструктура, която 
включва множество сувенирни магазини и ресторанти. Препоръчваме ви да пробвате едно сладко изкушение - печения 
ананас с канела! 

*За тези от вас, които искат да видят отблизо повече животни, предлагаме една допълнителна атракция срещу 
допълнително заплащане, най-известната - „Макуко“ сафари. То започва с разходка в открити джипове  сред гората и 
приключва с лодка, която ви откарва в мокреща близост до водопадите. Предлага преход в гората, близки срещи с 
екзотични представители на субтропичната флора и фауна, и разходка с лодка в горното течение на река Игуасу. Ще се 
впуснем в пътешествие сред джунглата за около 20 минути. Обиколката продължава с участък от три километра през 
джунглата, по време на която ще имате възможност да видите орхидеи, палми и вековни дървета, както и диви животни, 
които от време на време ще пресичат пътя. Вторият етап е по участък от около 600 метра, по една пътека, която води до 
водопад. Следва качване на надуваеми моторни лодки, с които ще се отправим нагоре срещу течението на реката, 
минавайки през каньон с  бързеи - едно преживявене, изпълнено с адреналин. Синьо небе, вода и облаци от водни пръски 
в изобилие, придружават зрелището, което завършва с най-атрактивната си точка от маршрута в района - водопадите 
кръстени "Тримата мускетари". Маневрите на капитана на кораба ще ви впечатлят, доближаването е достатъчно, за да 
осигури на пътниците бърз и освежаващ душ. Приключението завършва отново с  джиповете и прекрасните гледки към 
супропичната гора. Връщане в хотела.  

*За да бъде пълно преживяването, ви предлагаме още една емоция – полет с хeликоптер над водопадите Игуасу. От 
птичи поглед ще видите Национален парк Игуасу с един от най-големите водопади в света, ще усетите силата на 
природата. Предлагат се полети над Националния парк и водопадите и в зависимост от продължителността им може да 
се видят водопадите Игуасу, язовира Итайпу (построен на река Парана, на границата между Бразилия и Парагвай), 
„Моста на дружбата“ (свързващ градовете Фоз до Игуасу - Бразилия и Сиудад дел Есте – Парагвай), както и невероятната 
гледка към „срещата на две реки и три страни“. Нощувка. 

 

Ден 7 (24.08.2020) – водопадите Игуасу / Рио де Жанейро 

Закуска.  Трансфер до летището за полет до Рио де Жанейро - цветната чаровна парти столица на Латинска Америка е 
едно от най-оживените места на света. Tози исторически град, чието име означава януарска река е известен с плажа 
Копакабана, горещите ритми и невероятния пейзаж. Разположен е на атлантическия бряг на Бразилия и е вторият по 
големина град в страната, след Сао Пауло. В продължение на над два века е бил столица, а днес е един вълнуващ 
метрополис, превърнал се в легенда. Тук хората танцуват не само по време на великолепния карнавал. Градът танцува с 
гостите от цял свят при всяка възможност. Ако обичате танците и пазаруването Рио няма да ви разочарова. Посрещане на 
летището, трансфер до хотела. Настаняване. Еуфория от цветове, топлина и щастливи хора, желание за фиеста и 
развлечения. Да, Рио предлага всичко това - от спонтанни улични веселби до жарки нощи в усамотението на дългите 
плажове. Рио де Жанейро е истинско празненство за сетивата. Вкусна местна храна, безкрайна дъга от разноцветни сгради 
и простичкото усещане за щастие, което носят жителите на града. А, кое е най-впечатляващото в целия град? Предстои да 
прецените в утрешния ден... Свободно време. Нощувка. 

Ден 8 (25.08.2020) – Рио де Жанейро (панорамна обиколка на града с посещение на Корковадо) 

Закуска. Денят ни ще е посветен на пейзажите, които се разкриват от върха на планината Корковадо. Посещението на 
прочутата гигантска статуя на Христос Спасителя - символът на града ще ни възнагради със завладяваща гледка към 
града, залива и околните планини. Това е най-известната забележителност на Рио, разположена в най-големия градски 
парк в света - Тижука, наречен  от местните жители  "белия дроб на града". Панорамната обиколка на града включва 
крайбрежния булевард покрай плажа Копакабана,  а след преминаване през тунела, който пресича околните планини, 
достигаме до подножието на планината Корковадо. От тук, зъбчатка ще ни отведе до върха на планината, откъдето се 
разкрива най-забележителната панорамна гледка към града. Върхът на Корковадо е увенчан от 36-метровата статуя на 
Христос Спасителя, до която стигаме с ескалатор. Обхватът на разперените му ръце е 23 м. Тя е построена в чест на 
отбелязването на един век независимост на Бразилия (построена е в периода 1922 – 1931 г.). Тук се разкрива и най-
приказната гледка на града. Следобяд свободно време. Освен статуята на Христос, планината и незабравимата гледка на 
небосвода над Рио, в града има много музеи, а любителите на спорта ще бъдат пленени от стадиона Маракана, един от 



най-големите в света. Определено може да се направи заключение, че Рио може да предложи атракции за всеки вкус. 
Нощувка. 

Ден 9 (26.08.2020)  – Рио де Жанейро / Национален парк Ленсойс Мараниенсес / „живият музей” Парати 

Закуска.  
Рио де Жанейро - Национален парк Ленсойс Мараниенсес 
*Предлагаме ви едно приключение в северната част на Бразилия. Наричат това невероятно място Живите пясъци или 
Наводнената пустиня. Вярно, в Бразилия истински пустини няма, но все пак... Тези удивителни пясъчни дюни се намират 
недалеч от басейна на река Амазонка на петдесетина километра навътре от водите на Атлантическия океан. Според 
учените пясъчните дюни с площ над 100 кв. км са образувани в течение на хиляди години, в които ветровете са пренасяли 
тук песъчинки, трупани в устията на близките реки. През сухия сезон това е типична пустиня. През влажния обаче, 
нещата се променят и дъждовете, които изпълват падините между пясъчните дюни, образуват безброй приказно красиви 
езерца и лагуни. В тях по удивителен начин се появяват риби, костенурки, раци и миди, тук-там се виждат палми и 
мангрови дървета. Откъде се вземат рибите, след като езерата пресъхват? Най-вероятно птиците пренасят хайвер, 
предполагат учените. Най-пълноводни са лагуните в периода юли-септември и това са месеците, в които най-много хора 
посещават националния парк „Ленсойс Мараниенсес”. Статутът на национален парк защитава уникалната природа на 
това място, тъй като забранява куп неща – от влизането на амтомобили до сондажите (макар да се предполага, че в земята 
има петрол). И накрая две думи за странното название на това място. Ленсойс Мараниенсес означава „бельото на 
Мараняо”. Мараняо е бразилският щат, където се намират дюните, а що се отнася до „бельото” местните жители решили, 
че погледнати отгоре, искрящо белите пясъчни дюни и тънките водни ивици между тях приличат на бельо, проснато на 
слънце.   
Трансфер от хотела до летище в Рио за полет до Сао Луис - главния град на щата Мараняо, разположен на остров в 
североизточната част на Бразилия. Първите европейци, които идват тук са французите. Те се опитват да създадат  
колония през 1612 г., но не успяват и три години по-късно градът е превзет от португалците. Колонизацията на града е 
сблъсък между френски, холандски и португалски нашественици, оставяйки богата история и голямо културно 
наследство. Историческият център на града е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Сао Луис е портата 
към Национален парк Ленсоис Мараниенсес. Но самият град също има какво да покаже на своите гости. Тук има 
чудесни паметници на културата от времето на колониалната епоха. В допълнение към богатството от исторически, 
природни и културни забележителности, Сао Луис предлага на своите гости атрактивени разходки и забавления. Една от 
най-големите забележителност на града с историческа стойност е голям архитектурен ансамбъл от имения в централната 
част на града (ЮНЕСКО). В обиколката се включват и едни от най-красивите плажове, обграждащи острова, за които 
местния екскурзовод ще ви разкаже интересни легенди. Вечеря в местен ресторант. Нощувка. 
 

Рио де Жанейро - Парати 
* За тези от вас, които предпочитат да се отдадат на историята и на старинната архитектура в малките, романтични 
градчета на Бразилия, сме подготвили едно интересно предложение, което вярваме, че ще задоволи вашето любопитство. 
Предлагаме ви да се отправите на юг от Рио де Жанейро, където ще попаднете в едно от най-красивите места в Бразилия - 
Парати, известен като „живият музей“. След закуска отпътуване за курортния град Парати, разположен на 250 км от Рио 
де Жанейро (~5 часа), край брега на Атлантика, се намира едно от най-очарователните градчета в щата Рио де Жанейро – 
Парати, основано през 1667 г. Парати е съвкупност от исторически традиции, културно богатство и природни 
забележителности. През втората половина на XVII век, когато е основан, Парати е бил едно от най-важните пристанища в 
Бразилия. Оттам са тръгвали кораби за Португалия със злато и скъпоценни камъни, добивани от щата Минас Жераис. 
Затова и в близост се намират останките на важния в миналото „Път на златото“. Строен от роби между XVII и XIX век по 
прокараните от индианското племе гуаяни пътеки, той се простирал между Минас Жераис, Рио де Жанейро и Сао Пауло. 
От 1942 г. центърът на Парати е обявен за част от световното наследство на ЮНЕСКО. Накъдето и да тръгнете по тесните 
му, павирани с големи обли камъни улички, ще се натъкнете на бели къщи с дървени капаци и рамки на прозорци, 
боядисани в различни, одобрени от общинските власти цветове. В градчето има около 50 ателиета и галерии на различни 
творци – художници, скулптори, занаятчии, майстори на приложното изкуство, които предлагат своите произведения. 
Но не всичко е разположено в историческия център на Парати. Заливът на Парати със своите все още диви плажове и 
острови е едно от най-красивите места на бразилското крайбрежие. Настаняване в хотела. Нощувка. 
 
 

Ден 10 (27.08.2020) – Рио де Жанейро / Национален парк Ленсойс Мараниенсес / „живият музей” Парати  

Закуска. Целодневна екскурзия в Национален парк Ленсойс Мараниенсес.  

Отпътуване в 07:30 ч. от хотела до град Барейриняс (Портал на Национален парк Ленсойс Мараниенсес). Маршрутът е 
около 260 км с продължителност около 3.5 ч. Кратка почивка в град Морос. Обяд. Настаняване в хотел. Отпътуване от 



хотела, в джипове 4x4,  пресичане на река Preguiças с ферибот (~10 минути). Продължаване по  пътека (~17 км) с буйна 
растителност до началото на дюните Ленсойс Мараниенсес. Следва изкачване по около 70-метрова дюна за една от най-
красивите панорамни гледки на дюните и лагуните в парка, сред които и Лагуна Бонита. В края на прехода изчакваме 
момента за най-добрата снимка  на красивия залез. И докато сте там, е трудно да повярвате, че все още сте на Земята. 
Промъквайки се през пясъка, ще се почувствате като откриватели на сюрреалистичен нов свят. Пред вас са прострени 
само белите неизмачкани от човешки стъпки девствени чаршафи, от които гледат сините очи на оазисите. Очертанията на 
дюните, изваяни от вятъра, заедно с лагуните с небесен цвят, създават ландшафт, който е неестествен. Изживяването и 
картините, които вятърът рисува са толкова гениални, че ти се приисква просто да седиш и да гледаш какъв нов шедьовър 
ще излезе изпод въздушната му четка. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.  
 
Закуска. Парати – Целодневна разходка с шхуна. 

В залива на Парати има 36 острова и 50 плажа с различна големина. Голяма част от тях са достъпни само по вода. 
Тръгване от пристанището преди обяд. В района на Парати има десетки невероятни плажове, всеки със своята уникална 
форма и с интересни геоложки образувания, повечето от които са заобиколени от богата растителност, планини и дори 
мангрови гори. По време на обиколката се посещават четири плажа с прекрасни бели пясъци, а на някои от тях са 
оформени привлекателни барове и ресторанти. Взирайки се  в прекрасния пейзаж със сменящите се картини покрай 
бреговете, може да отпуснете с чаша кайпириня в ръка, докато певец на популярни песни забавлява туристите на борда и 
допринася за още по-прекрасната атмосфера. Връщане в хотела. Нощувка. 

 

Ден 11 (28.08.2020) – Рио де Жанейро / Национален парк Ленсойс Мараниенсес / „живият музей” Парати/ * вечеря със 

самба шоу „Гинга тропикал“ 

Закуска. Трансфер до летището в Сау Луис за записалите се за Национален парк Ленсойс Мараниенсес. Кацане на 
летището в Рио и трансфер до хотела за настаняване.  

Закуска. Трансфер от хотела в Парати до Рио за записалите се за екскурзия до курортния град Парати. Настаняване.  

Закуска.  За любителите на плажовете, Бразилия има какво да предложи. Крайбрежието на Рио е сред най-популярните 
туристически дестинации в света. Плажовете на Рио са едни от най-добрите в света, а водните приключения, които 
предлагат на посетителите, могат да разкрият и богатия подводен живот на Атлантическия океан. Никой не трябва да си 
тръгва, без да е посетил поне един от великолепните плажове, а освен Копакабана те са Ипанема, Леблон, Прайна, Бара 
ди Тижука, Ботафого и други. *Предлагаме ви една незабравима вечеря, изпълнена с музика и горещи танци, в ритъма на 
самбата - самба шоу Ginga Tropical. 

Вечерята е в типичен бразилски ресторант. Артистите пресъздават бразилската история от корените ѝ до днешни дни. 
Представят всички ритми и характерни мелодии в забележителни хореографии, и всичко това сред  блясъка на прекрасно 
оформените декори и впечатляващите самба костюми. Нощувка.  

 

Ден 12 (29.08.2020) –  Рио де Жанейро (панорамна обиколка на града с посещение на Захарната глава)  

Закуска. И какъв по-красив завършек на една екскурзия от нещо „сладко“ и красиво, каквото е Пау де Асукар или 
Захарната глава, една от най-популярните туристически атракции в Рио. Историята на планината датира отпреди 600 
млн. години. Високите температури и налягане са причина за  величествената ѝ форма. Планината е била заобиколена от 
гъста тропическа растителност, която днес е намаляла и е част от малко останалата тропическа гора в Рио де Жанейро. На 
върха ѝ все още има редки видове, които не се срещат по други места на бразилското крайбрежие. Планината е една от 
най-големите забележителности на Рио. Тя е природен ориентир за навигаторите по море или въздух, защото върхът ѝ 
сякаш е на входа на залива Гуанабара. Захарната глава е и историческа забележителност. Видният пълководец Естасио де 
Са основава на 1 март 1565 година град Сао Себастиао, използвайки планината за прикритие и защита. Освен, че е била 
идеална за наблюдение на всяко движение с лодка, тя е предоставяла и поглед към града срещу нашественици. Като 
голяма туристическа атракция, тя е наричана "туристическото съкровище на един уникален град - Рио де Жанейро". Като 
античен паметник Пау де Асукар (Захарната глава) има своите исторически легенди. Вглеждайки се в планината, твърдят 
бразилците, човек може да види фигурата на двеста метров старец, пазител на града. Втора версия на историята твърди, 
че тази фигура е Сао Педро, прегърнал планината, която представлява църквата. Около обяд, благодарение на ефекта на 
слънчевите лъчи, може да се види фигура на птица с около 120 м височина, наречена от бразилците ибиса на Пау де 
Асукар. И след истории и легенди, с множество впечатления от красиви и интересни места, се отправяме за трансфер до 
летището. Полет до Франкфурт в 21.35 часа. 
 



Ден 13 (30.08.2020) –  Франкфурт / София  

Закуска. Кацане във Франкфурт в 14:30 часа. Излитане от Франкфурт в 19:15 часа. Кацане в София в 22:25 часа. 
     
 
 ЦЕНИТЕ в ЧЕРВЕНО са ВАЛИДНИ  при РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 31.03.2020 г.  с ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ в РАЗМЕР  НА 1200 € (2347 лв.) 
 

Цена на човек в 

двойна стая 

Доплащане за 

единична стая 

Цена за 3-ти 

възрастен  
 

3095 € 2995 € 

6053 лв. 5857 лв. 

 

500 €  

978 лв. 

 

3095 € 2995 € 

6053 лв. 5857 лв. 
 
 
ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:   

♦ Самолетен билет  София – Франкфурт – Буенос Айрес – Рио де Жанейро – Франкфурт – София с вкл. регист. багаж 23 кг и 
ръчен 8 кг; 

♦ Летищни такси (506 € към 27.01., подлежат на потвърждение); 
♦ Самолетен билет  Буенос Айрес  - Пуерто Игуасу – Фос до Игуасу – Рио де Жанейро с вкл. регистиран багаж 23 кг. и ръчен 8 кг.; 
♦ Трансфери летище – хотел – летище; 
♦ Транспорт с климатизиран  автобус / микробус; 
♦ 10 нощувки със закуски в хотели 4****,  както следва: 

- 3 нощувки със закуски в Буенос Айрес в хотел  Esplendor Buenos Aires 4**** (или подобен)   
- 2 нощувки със закуски в Фос до  Игуасу в хотел Vivaz Cataratas 4**** (или подобен) 
- 5 нощувки със закуски в Рио де Жнейро в хотел Arena Copacabana 4**** (или подобен) 

♦ 2 обяда, както следва: 
- 1 обяд на водопадите Игуасу от аржентинската страна; 1 обяд на водопадите Игуасу от бразилската страна 

♦ Панорамна и пешеходна обиколка на Буенос Айрес на две части в последователни дни; 
♦ Посещение на национален парк Игуасу с водопадите откъм аржентинската страна; 

♦ Разходка с панорамно ековлакче в Национален парк Игуасу; 
♦ Посещение на площадките в близост до водопада Дяволското гърло; 
♦ Посещение на национален парк Игуасу с водопадите откъм бразилската страна; 
♦ Посещение на птичия парк в Национален парк Игуасу; 
♦ Панорамна обиколка на Рио де Жанейро с включено посещение на статуята на Христос Спасител на Корковадо; 
♦ Включен билет за зъбчатката до планината Корковадо и ескалатор до статуята на Христос; 
♦ Панорамна обиколка на Рио де Жанейро с включено посещение на хълма Захарната глава; 
♦ Включен билет за лифта до хълма Захарната глава в Рио; 
♦ Местни екскурзоводи на английски (испански) език по време ;на цялото пътуване; 
♦ Водач – преводач от България по време на пътуването; 
♦ Медицинска застраховка с покритие 20 000 евро 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЖЕЛАНИЕ, валидни при минимум 6 човека: 

♦ Полудневна разходка с лодка по река Тигре и делтата на река Парана  - 52 €; 
♦ Вечеря с танго шоу – 84 €. Включва: трансфери, екскурзовод, вечеря (без напитки), спектакъл със страстно танго. 

♦ Целодневна екскурзия Гаучо фиеста с включен обяд (до ранчо Санта Сузана в Аржентинската пампа) - 145 €; 
♦ Макуко сафари – 80 €. Включва: транспорт в джипове в джунглата и разходка с лодка до водопадите. 
♦ Полет с хеликоптер над Национален парк Игуасу и водопадите – 140 €  
♦ Вечеря със самба шоу Ginga Tropical – 134 €. Включва: трансфер, екскурзовод, вечеря (без напитки), пищен шоу спектакъл. 

  Тридневна екскурзия до Национален парк Ленсойс Мараниенсес: 987 € ( цената се уточнява с препотвърждение, поради стойността 
на самолетните билети при потвърждение на събран минимален брой за посочената пакетна цена). Доплащане за единична стая – 475 € 
Включва: трансфери, 2 нощувки със закуски и вечери на човек в двойна стая (1 в хотел Blue Tree Sao Luis(или подобен) в Сао Луис и 1 в 
хотел Encantes do Nordeste (или подобен) в Национален парк Ленсойс Мараниенсес, полудневна обиколка на Сао Луис,  целодневена 
екскурзия в Национален парк Ленсойс Мараниенсес с включен вход в парка и обяд,  местен екскурзовод, самолетен билет, водач. 
  Тридневна екскурзия до курортния град Парати: 550 € на човек в двойна стая, доплащане за единична стая – 150 €. 
Включва: трансфери, 2 нощувки със закуски в хотел Possada Pardiero (или подобен) в Парати, полудневна пешеходна обиколка на град 
Парати,  полудневен круиз с шхуна около островите по крайбрежието на курорта Парати с включен обяд,  местен екскурзовод. 

•  Такса обслужване на месните екскурзоводи и шофьори – 45 € за целия престой (плащат се от България при доплащането); 
- Доплащане за застраховка "Помощ при пътуване" на ЗК "Евроинс" за лица над 65 г.: 30 лв; 

По желание при сключване на договора и заплащане на депозита – сключване на застраховка “Отмяна на пътуване” на ЗК Евроинс или 
ЗК Мондиал Асистанс (може да се сключи и на по-късен етап, за допълнителна информация сме на разположение).  
Забележка: Цената на допълнителнителното мероприятие с включен самолетен билет до Сао Луис е ориентировъчна и 
подлежи на препотвърждение до датата на доплащане. Заявява се и се заплаща в България! 
 



Забележка: Допълнителните мероприятия се заявяват и се заплащат предварително в България. Възможна е промяна на някои от 
хотелите, предвидени за настаняване, като се запазва категорията. 
*Промяна в реда на изпълнение на програмата може да настъпи, вследствие на промяна на разписанието на транспорта за посочените 
дати. *Пакетната цена е формирана при обменен курс 1 $ = 1,78. В случай на промяна курса на долара с повече от 2%, пакетната цена 
може да претърпи промяна! 
 
ПАРИЧНА ЕДИНИЦА: Аржентинско песо ARS (1 лв ~ 34,10 ARS и 1 USD ~ 60,39); Бразилски реал (1 лв ~ 2,42 BRL и 1 USD ~ 
4,27); Часова разлика от България: Буенос Айрес, Рио де Жанейро - -5 ч. 
 
МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ: 15 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: задграничен паспорт с 6-месечна валидност от датата на връщане; няма задължителни имунизации, 
които да се изискват при пътуване до Аржентина и Бразилия. За деца под 18 г., пътуващи без един или двамата родители се изисква 
нотариално заверена декларация от единия или двамата родители (в зависимост от случая), чийто оригинал и копие трябва да се 
представят от придружителя на детето на граничните власти!!! 
 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: депозит в размер на 1200 € при ранни записвания до 31.03.2020 г. По стандартни цени депозит – 50% от 
пакетната цена при сключване на договор; доплащане – 60 дни преди датата на отпътуване 
 


