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RIO ve PARATY’de  
5 Gece - 6 Gün 
Yıl boyunca her gün 

 
 

1.Gün  RIO DE JANEIRO 
Türkiye’den (bir gece önce çıkılıyor). Air France HY. İle hareketle Paris aktarmalı olarak 
Rio de Janeiro'ya varış. Pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından rehberimiz tarafından 
karşılanma ve panaromik şehir tanıtım turundan sonra otele transfer ve serbest zaman. 
Geceleme otelinizde. 
2.Gün  RIO DE JANEIRO 
Sabah kahvaltısı ardından rehberimiz eşliğinde gerçekleştireceğimiz yarım günlük şehir 
turunda, ilk olarak 710 m. yüksekliğindeki Corcovado tepesinde, 1145 ton ağırlığında ve 
38 m. yüksekliğe sahip, Rio şehrinin sembolü, Cristo Redentor'a (İsa Heykeli), tipik 
tramvayla çıkarak ziyaret edeceğiz. Aynı zamanda Rio'nun en güzel manzaralarını 
buradan seyretme fırsatını bulacağız. Turumuz şehrin içindeki orman olarak 
adlandırdığımız Tijuca Ormanında devam edecektir. Barra de Tijuca ve şehrin meşhur 
plajlarından geçerek otele dönüş ve serbest zaman. Geceleme otelinizde. 
3.Gün  RIO DE JANEIRO 
Sabah kahvaltısı ardından şehri keşfetmek ve muhteşem Copacabana plajlarında 
güneşlenmek için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz için seçtikleri ekstra turları 
gerçekleştirme imkanı. Geceleme otelinizde. 
4.Gün  RIO DE JANEIRO - PARATY 
Sabah kahvaltısı ardından Otomobil ile Yeşil Sahil adı verilen muhteşem manzaralı 
karayolundan Paraty'e gidiş. Rio de Janeiro'dan 261 km uzaklıktaki bu şirin şehir, 
yüzyıllardır gerek doğası gerekse mimarisi açısından hiç bozulmamış olmasının yanı sıra 
şehir merkezine motorlu araçların girmesinin yasak olması nedeniyle ziyaretçilerde zaman 
tüneline girmişler hissini uyandırır. Otele varış, öğle yemeği ve şehirde yürüyerek tur. 
Öğleden sonra serbest zaman. Geceleme otelinizde. 
5.Gün  PARATY 
Sabah kahvaltısı ardından alışveriş ve gezmek için serbest zaman. Saat 11'de 365 adet 
adanın süslediği Angra dos Reis koyunda öğle yemeği dahil 5 saatlik tekne gezisi. 
Geceleme otelinizde. 
6.Gün  PARATY - RIO DE JANEIRO 
Sabah kahvaltısı ardından saat 12.00 odamızı boşaltıyoruz. Rehberimizin belirlediği saatte 
havalimanına transfer oluyoruz.  Ve İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz.   
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İki kişilik odada kişi başı 1759 Euro 
 
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER: 
*İst-par/par-rio gidiş-dönüş uçak bileti 
*5 gece konaklama 
*5 sabah kahvaltısı 
*Yarım gün (4 saat) Corcovado-Tijuca turu (Türkçe), 
*Rio - Paraty gidiş dönüş transferleri 
*Havaalanı- otel - havaalanı transferleri, 
*Rio’da otel odasında şampanya ve çiçek 
*Paraty’de 5 saatlik tekne turu 
*Türkçe rehberlik hizmeti 
*havalimanı vergileri 
 
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 
*Yurtdışı çıkış harcı 15 TL. 
*Ekstra turlar 
*Öğle ve akşam yemekleri 
 
 
Fiyatlar örnek olup, resmi tatil, Bayram, özel günlerde geçerli değildir; gidilecek döneme ve müsaitliklere  
bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 
  
Notlar :  
* Uçak fiyatları günlük taşımacılık ücretlerine göre verilmiş   olup, turun satın alındığı tarihte olabilecek artışlar 
aynı oranda alıcıya yansıtılır.  
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