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ВЕЛИКДЕН В БРАЗИЛИЯ И АРЖЕНТИНА –
БУЕНОС АЙРЕС, ВОДОПАДИТЕ ИГУАСУ И РИО
12 дни / 9 нощувки
24 април – 5 май 2021
Цена на основен пакет при ранно записване до 29.01.2021 – 4 500 лв на човек!

Предимства да изберете нашата програма:

• Тази програма се изпълнява за 20-ти пореден път!
• Настаняване в централни и специално подбрани 4* хотели в Буенос Айрес, Игуасу и Рио
де Жанейро!
• Специална Великденска изненада за групата – едно духовно преживяване в Рио!
• Влючени всички входни такси на посещаваните обекти!
• Представител на ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР с опит в тази дестинация!
• Професионализъм и качество – над 20-годишен опит с групи до 6-те континента!

„Рио е несравним!” – казват кариоките, „Мой любим, Буенос Айрес!” – се пее в известно
аржентинско танго, а многобройните туристи остават завинаги пленени от магията и на
двата космополитни града.
Разположен на брега на „Сребърната река”, Буенос Айрес привлича със своята
неповторима атмосфера! Той е най-европейската и красива столица в южния континент с
богата култура, неуловим дух и пъстрота. Най-голямото очарование на Буенос е тангото
– сдържано и темпераментно, елегантно и страстно, но винаги въздействащо и
покоряващо.
„Пресвета Дево, каква красота!” – възкликнал испанския мореплавател Алвар де
Бака при вида на развилнялата се водна стихия на водопадите Игуасу и днес – 400 години
по-късно, водните каскади удивляват отново и отново многобройните си посетители.
Наричат Рио де Жанейро „Градът на чудесата” и има защо! Безкрайни пясъчни
плажове, стръмни гранитни хълмове, покрити със зеленина, усмихнато тропическо
слънце, футболни страсти, самба и боса-нова, екзотична кухня и пъстър Карнавал. Рио е
много повече от град, той е мечта, магия и страст!

Преживейте с нас тази Латиноамериканска приказка!

ПРОГРАМА
Ден 1 /24 април 2021, събота / София – Франкфурт – Буенос Айрес
Отпътуване от летище София с полет на Луфтханза за Франкфурт в 13:55. Кацане на
летище Франкфурт в 15:15 и продължение за Буенос Айрес в 21:55. Нощувка в самолета.
Ден 2 /25 април 2021, неделя / Буенос Айрес
Пристигане в Буенос Айрес в 06:40. Посрещане на
летище и трансфер до хотел 725 Continental 4*, централно
разположен. Закуска в хотела и при наличие на свободни
стаи настаняването става веднага след това.
Следобедна панорамна обиколка на Буенос Айрес с
автобус, местен екскурзовод и водач с превод на български
език. Разглеждане на основните забележителности на града:
Обелиска и Театър Колон (отвън), Площад „25-ти май” с
Каса Росада (отвън), Катедралата (включено посещение) и
Кметството (отвън), гробницата на Евита Перон в елегантния квартал Реколета
(включено посещение), Палермо с „Площада на Обединените нации”, Пуерто Мадеро с
емблематичния „Мост на жената” и пъстрия на цветове и музика квартал Ла Бока с
уличката „Каминито” (включена разходка), където за пръв път се е появило тангото.
Връщане в хотела, свободно време за вечеря и нощувка.
Ден
3
/
26
април
2021,
понеделник
/
Буенос
Айрес
Закуска
Закуска. Свободно време в Буенос Айрес или по желание присъединяване към
полудневен тур с автобус и водач на български език до курортното градчето Тигре, известно с
множеството си канали и летни вили на богати аржентинци. Включена е разходка с
лодка по делтата на река Парана – истински лабиринт от островчета и речни канали.
Екскурзията е лежерна и приятна за тези, които обичат
живота извън големия град. Връщане в Буенос Айрес и
свободен следобяд.
Вечерта по желание посещение на елитното танго
шоу Los Angelitos Café & Tango Show, където ще усетите
магията на вечните танга в изпълнение на световните
звезди на този танц. Преди шоуто в театъра се сервира
вечеря с включени вино, вода, безалкохолни напитки и
кафе.
Връщане в хотела и нощувка.
Ден 4 /27 април 2021, вторник / Буенос Айрес
Закуска
Закуска. Свободен ден за самостоятелно разглеждане на най-европейската столица в
Латинска Америка с време да се насладите и усетите пулсиращата атмосфера на града –
паркът с фонтаните пред Конгреса, построен по подобие на Американския Капитолий с
емблематичната скулптура на Мислителя на Роден отпред; разходка по булевард „9-ти
юли” с известния Обелиск; „Авенида де Майо”; търговската улица „Флорида”; площада
„Сан Мартин”, пазаруване в уникалната книжарница „Ел
Атенео“, посещение по желание на един от многото музеи
или
опитване
на
традиционните
аржентински
„медиалунас” и „емпанадас” в чаровните кафенета наоколо.
А за тези, които обичат по-наситена програма
предлагаме да се запишат за целодневна екскурзия със сборна
група и екскурзовод на английски език до типична ферма-ранчо
в пампата на Аржентина с включени традиционен обяд –

аржентинско вино и печено месо „асадо”, богата програма от песни и танци, езда на
коне и наблюдение на триковете на местните каубои – „гаучос”. Връщане в хотела
късния следобяд.
Свободно време за вечеря. Нощувка.

Ден 5 /28 април 2021, сряда / Буенос Айрес – Игуасу
Закуска, Вечеря
Закуска, трансфер до летище и полет
за Игуасу. Кацане на летището в Игуасу,
посрещане и обиколка на аржентинската
страна на водопадите, впечатляваща най-вече
с “Дяволското гърло” – водопадът с найголям дебит и красота. Изграденият
специалeн мост над реката, достига на метри
от големия водопад , където силата на това
природно
чудо
е
най-разтърсваща!
Преминаване на границата с Бразилия и
настаняване в хотел Bourbon Cataratas Resort 4*, разположен в непосредствена близост
до Национален парк Игуасу на площ от над 240 хиляди кв.м. Включена вечеря в хотела
и нощувка.
Ден 6 /29 април 2021, четвъртък / Игуасу
Закуска
След закуска, организиран тур от бразилската страна на най-широката водопадна
редица в света – 2700 м, общо 27 водопадни каскади. След всеки завой на пътеката,
отвеждаща надолу към водопадите, гледките се разкриват все по-впечатляващо, докато
се открие цялата изумителна панорама на това природно
чудо. Небесната дъга е постоянна украса над водопадите, а
приближавайки почти на крачка от тях, се усеща
зареждащата им сила. В този тур е включено и посещение на
Птичия парк, част от националния резерват, където могат да
се видят птици от всички части на Бразилия – от малките
колибри до смешните тукани и пъстроцветните папагали
Ара.
За най-големите авантюристи - тур по желание с моторна лодка по реката и под
част от водопадите. Незабравимо преживяване с много адреналин, което ще може да
заявите и заплатите на място! Възможност за полет с хеликоптер над впечатляващите
водопади със записване на място.
Вечерта по желание посещение на Чураскария Рафаин Катаратас с включена
вечеря и шоу програма, представяща фолклорни танци от Аржентина, Бразилия и и
Парагвай. Връщане в хотела и нощувка.
Ден 7 /30 април 2021, петък / Игуасу – Рио де Жанейро
Закуска
Закуска, трансфер до летище и отпътуване с полет за Рио де Жанейро. Трансфер
до хотел Windsor Excelsior Copacabana 4*, разположен на най-известния плаж в света –
Копакабана. Вечерта, пешеходна разходка по красивия крайбрежен булевард
„Атлантика” и по желание вечеря в типичен бразилски ресторант – чураскария.

Ден 8 /01 май 2021, събота / Рио де Жанейро
Закуска
Закуска. Програмата за
деня започва с изкачване до
един
от
най-известните
монументи
в
света
–
статуята на Исус Христос
Изкупителя
със
зъбчата
железница, катереща се сред
гъста тропическа растителност по вертикалните склонове
на планината Корковадо. Продължава се със специален асансьор, изграден в скалата и
открит ескалатор, който извежда туристите на самата панорамна площадка около
статуята. Усещането горе е сюрреалистично – сякаш летиш с хеликоптер над красивите
заливи и островчета долу, обвити в мараня. Импозантната статуя на разперилия две
ръце над града Исус, покорява с невероятното си присъствие на тази височина.
Следобед, разходка из Колониалния център на Рио и разглеждане на ултрамодерната
Катедрала с форма на пирамида, Старата библиотека – един истински архитектурен
шедьовър, кафене „Коломбо”, Градския театър (отвън), известните стълби „Селарон” и
други. На връщане към хотела фотостоп при световноизвестния стадион Маракана.
Връщане в хотела, свободно време за вечеря и нощувка.
Ден 9 /02 май 2021, неделя / Рио де Жанейро
Закуска
На връх Великден сме подготвили специална изненада за групата – едно
духовно преживяване в Рио! В този ден е и разглеждането на другия световноизвестен
природен феномен на града - „Захарната глава” .
Невероятните гледки от върха на тази монолитна
гранитна скала (396 м) към града и океана привличат
милиони туристи от цял свят всяка година. Възможност
за полет с хеликоптер над „Града на чудесата” със
записване на място.
Връщане в хотела и свободен следобед за
самостоятелни разходки или по желание посещение на
Ботаническата градина в Рио, известна с екзотичните си
растителни видове, разглеждане на многобройните галерии и музеи в центъра на града
и др. Вечерта, възможност за самостоятелно посещение на един от многото музикални
клубове в Рио с типичната „самба“ или „боса нова“. Нощувка.
Ден 10 /03 май 2021, понеделник / Рио де Жанейро
След закуска, свободен ден за плаж, почивка и
шопинг в „Града на удоволствията”. Тук предложенията
са много – дали ще сте на плажа Ипанема или
Копакабана, очарованието на кариоките да си прекарват
времето безгрижно ще ви завладее! Предлагаме Ви този
ден и безплатен трансфер за разглеждане на шопинг
центъра и музея за скъпоценни камъни към една от найреномираните фирми в света за изработка на бижута от
скъпоценни камъни – Щерн.

Закуска

Ден 11 /04 май 2021, вторник / Рио де Жанейро – Франкфурт
Закуска
Закуска. Последен ден за плаж, почивка или шопинг. Освобождаване на стаите в
хотела до обяд. Следобед трансфер до летище и отпътуване за Франкфурт с полет на
Луфтханза в 21:35.

Ден 12 /05 май 2021, сряда / Франкфурт – София
Кацане във Франкфурт в 14:30 и продължение за София с полет в 19:15.
Пристигане на летище София в 22:25. Край на програмата.
Цена :

Стандартна
цена на пакета

Промоционална
цена до 29.01.2021!

Цена на основен пакет на човек в двойна стая
при група от минимум 12 туристи
Цена на летищни такси*

4 700 лв
990 лв

4 500 лв
990 лв

Обща цена на пътуването

5 690 лв

5 490 лв

Общата цена на пътуването включва:
• Самолетен билет София – Франкфурт – Буенос Айрес и Рио де Жанейро – Франкфурт
– София с включени летищни такси на авиокомпания Луфтханза;
• Самолетни билети Буенос Айрес – Игуасу и Игуасу – Рио де Жанейро с включени
летищни такси;
• Всички трансфери с туристически климатизиран автобус, съобразен с броя на
групата;
• 3 нощувки със закуски в стандартни стаи в хотел Continental 725 4* в Буенос Айрес;
• 2 нощувки със закуски и 1 вечеря в стандартни стаи в хотел Burbon Cataratas 4* в
Игуасу;
• 4 нощувки със закуски в стандартни стаи в хотел Windsor Excelsior Copacabana 4* в
Рио де Жанейро;
• Панорамна обиколка с климатизиран автобус и екскурзовод на Буенос Айрес;
• Полудневни турове с екскурзовод на бразилската и аржентинската страна на
водопадите Игуасу;
• Посещение на Птичия парк в Игуасу;
• Целодневна обиколка на Рио с климатизиран автобус и разглеждане на Колониалния
център и изкачване на Корковадо до статуята на Исус с включени входни такси и
билети;
• Полудневна екскурзия с климатизиран автобус на Рио с посещение на Захарната глава
с включени входни такси;
• Посещение на Музея за скъпоценни камъни към бижутерийна фирма STERN;
• Местно екскурзоводско обслужване;
• Подробна туристическа информация за Бразилия и Аржентина;
• Водач-преводач от ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР с опит по тази дестинация;
• Застраховка „Защита при пътуване в чужбина” за застрахователна сума 10 000 евро и
покрити основни рискове;
* Летищните такси към момента на публикуване на офертата (15.09.2020) са в размер на
990 лв и се фиксират към датата на доплащане – 05.03.2021, поради честата им
променливост!
Общата цена на пътуването не включва:
• Настаняване в единична стая: 1 290 лв;
• Такса обслужване на местни екскурзоводи и шофьори - 70 лв – плаща се при
доплащане на екскурзията;
• Доплащане за бизнес класа за дългите полети на LUFTHANSA – при запитване;
• Доплащане за по-висока категория стая в хотелите по програма – при запитване;
• Екскурзия със сборна група и екскурзовод на англ. език до Делта и Тигре и разходка с
лодка: 45 щ.д., при група от 10 човека с водач от Профи Травъл;

• Екскурзия със сборна група и екскурзовод на англ. език до ранчо в пампата с обяд и
шоу програма: 125 щ.д., при минимум 2 записали се;
• Посещение на елитното танго шоу Los Angelitos Café & Tango Show с включена вечеря:
95 щ.д., при минимум 2 записали се;
• Вечеря в чураскария Рафаин Катаратас с включена фолклорна програма в Игуасу с
трансфери и водач при група от минимум 10 записани: 59 щ.д.;
• Напитки по време на хранене и лични разходи;
• Допълнителни покрития по застраховка „Защита при пътуване в чужбина“ – пакет
Класик с покритие 50 000 евро и пакет Премиум с покритие 100 000 евро (по желание,
цена на запитване):
Пакет “Премиум” – всеобхватна защита по време на Вашата почивка – освен
включеното в пакет “Класик” покрити са и следните рискове:
- Прекъсване на пътуването, както и отделно връщане до родината поради
заболяване или подозрения за COVID-19, при условие че това е в съответствие с
инструкциите и разпоредбите на местните власти.
- В случай на заболяване на съпруг/а или близък роднина у дома, който има
животозастрашаващо състояние поради COVID-19, застрахователят ще съдейства за
връщането до родината и ще възстанови разходите за пътуването.
Това включва такси за презаверяване и разходи за неизползвани туристически
услуги.
- Застраховката също покрива разходите за закъсняло пристигане в чужбина или
отделно връщане в родината, ако на пътуващия е отказан бординг поради съмнение
за COVID-19.
• Застраховка „Отмяна на пътуване“ и прекъсване на пътуването по неотложни,
независещи от клиента причини /включително COVID-19/. Тази допълнителна
застраховка е по желание и може да се сключи до 40 дни преди отпътуване, като
застраховката започва да важи 10 дни след датата на сключването. Цената към момента
на публикуване на програмата е 306 лв на човек.
Препоръчваме на всички да си направят тази допълнителна застраховка !
Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 или е поставено под карантина
поради съмнение за заболяване и следователно трябва да отмени планирано пътуване,
застраховката покрива възстановяването на разходите за анулиране на пътуването.
Заболяването на съпруг/а или близък роднина, който не пътува, също се счита за
причина за анулиране на пътуването, при условие че лицето има животозастрашаващо
състояние поради COVID-19 и се нуждае от интензивни грижи в болница.
Други причини за отмяна на пътуването, покрити от застраховката: Включват
медицински и немедицински причини, съкращаване от работа и др. описани в Общите
условия по застраховката.

Важни уточнения:
- Издадени предупреждения за пътуване, страх за предприемане на пътуване или
груба небрежност остават като изключени събития.
- Пандемия и епидемия продължават да съществуват като изключения в Общите
условия. Например ако пътуването бъде отменено от туроператора заради COVID-19,
това събитие е изключен риск по застрахователното покритие.
Важно!
• Цената е валидна при група от минимум 12 туристи;
• Необходими документи за записване: копие или данни от валиден задграничен
паспорт (минимум 6 месеца от датата на връщане), попълнен договор на ПРОФИ
ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР и депозит в размер на 2000 лв на човек;

• Плащането става в брой, с кредитна карта или по банков път: "ПРОФИ ТРАВЪЛ
ЦЕНТЪР" ЕООД, РАЙФАЙЗЕН БАНК, гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А, IBAN: BG72
RZBB 9155 1000 5549 40, BIC: RZBBBGSF.
• Краен срок за събиране на групата: 26.02.2021;
• Доплащане на цялата сума с летищни такси, такса екскурзоводи и шофьори и
избраните допълнителни екскурзии: 05.03.2021;
• За посещението на Аржентина и Бразилия не се изискват визи.
• Относно условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на
внасяните паразитни болести и съгласно Наредба № 17 от 30.07.2008 на МЗ Ви съветваме
да потърсите специализирана информация от лекар-паразитолог, който може да Ви
консултира лично относно риска от заразяване и начините за предпазване от
тропически паразитни болести във връзка с предстоящото пътуване.
Списък на страните с разпространение на различните видове малария е достъпен на
интернет страницата на НЦЗПБ, раздел Паразитология и тропическа медицина:
https://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/Parazitologia/Malaria_countrylist.pdf
За контакти:
НЦЗПБ - сграда „Вирусология“, София 1233, бул. Ген. Столетов 44А,
СРЗИ – Столична регионална здравна инспекция, София, ул. "Враня" № 20, ет. 2
• Допълнителните екскурзии и услуги се заявяват и заплащат в лева предварително в
офиса ни при доплащането на екскурзията;
• Смяната на посочените хотели с подобни от същата ценова категория не се смята за
съществена промяна в програмата.
• Настаняването в хотелите става след 14:00, а освобождаването на стаите - до 12:00.
Цените са изготвени при валутен курс 1 щ. долар = 1,64 лв и при увеличение на валутния курс на щ.
долар към лева с повече от 3% Профи Травъл Център си запазва правото да преизчисли сумата по
доплащането за екскурзията към датата на финално доплащане, която е 05.03.2021г.
За допълнителните мероприятия, като отделна част и невлизащи в Общата пакетна цена,
Профи Травъл Център не носи отговорност. Те се провеждат изцяло по желание и на собствена
отговорност от страна на записалите се клиенти.
Профи Травъл Център ЕООД не носи отговорност при анулиране или смяна на часовете на
полетите от страна на превозвача.
Профи Травъл Център ЕООД има сключена застраховка «Отговорност на туроператор» при ЗАД
«Лев Инс» с адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III, 136 B.

