Safe Travel Club hân hạnh giới thiệu:

Du Lịch Nam Mỹ 11 ngày (Brazil, Argentina)
11 ngày từ 27 tháng 2 đến 8 tháng 3, 2020
• Kỳ quan thế giới: Tượng Chúa Cứu Thế vĩ đại ở Rio de Janeiro
• Bãi biển nổi tiếng Cobacabana Beach •Núi Sugar Loaf & Corcovado
• Đại Dạ Hội Hóa Trang Carnival nổi tiếng khắp thế giới
• Viện Bảo Tàng Thể Thao của cầu thủ nổi tiếng Pê-lê
• Thác Iguazu (lớn nhất thế giới) cả 2 phiá Brazil & Argentina
• Buenos Aires: quê hương Đức G.H. Phanxicô & vũ điệu Tango

Giá vé trọn gói cho 11 ngày bao gồm thuế (tax) và :
• Vé bay khứ hồi từ LAX hay Houston (xin hỏi giá nếu bay từ phi trường khác)
• 2 chuyến máy bay trong nội địa Nam Mỹ (đây là lý do làm cho giá tour package cao)
• Vé vào cửa + cable car (như chương trình) • Xe tour có máy lạnh
• Khách sạn hạng sang, địa điểm tốt (2người/phòng) • Hướng dẫn viên địa phương
• Dinner Shows tại Brazil & Tango Dinner Show tại Buenos Aires (Argentina)
• 3 bữa ăn mỗi ngày (ngoại trừ 2 bữa ăn trưa tự túc trong suốt chuyến đi)
• Group Travel Protection (post departure only, medical expenses: max $50,000 p.p)
Package Price (including $300 non-refundable registration fee):
● $3,750 một người nếu đóng 50% (cash/check) trước 15 tháng 1, 2020.
● $3,850 một người nếu đóng 50% (cash/check) trước 1 tháng 2, 2020.
● xin gọi điện thoại để hỏi giá nếu không muốn khởi hành từ Los Angeles.
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Sau đó, đóng 50% còn lại (cash/check) ít nhất 60 ngày trước ngày khởi hành (hạn chót).
Ghi chú: tiền tips $100/người sẽ được thu trên xe bus để tặng tài xế, hướng dẫn viên & hotels, …

Chương Trình Du Lịch
Ngày 1: Khởi hành từ LAX (có thể sắp xếp để quý vị khởi hành từ nơi khác).
Ngày 2: Tới Rio de Janeiro (Brazil):
Thăm Viện Bảo Tàng Thể Thao của cầu thủ
túc cầu nổi tiếng Pêlê.
Ngày 3: Rio de Janeiro & Carnival
Tham dự Đại Dạ Hội Hóa Trang Carnival
nổi tiếng thế giới trong đêm chung kết.
Ngày 4: The Redeemer & Sugar Loaf
Thăm đỉnh núi Corcovado (hơn 700m) nơi
bức tượng vĩ đại Chúa Cứu Thế đứng giang
tay ban phép lành (1 trong 7 kỳ quan mới
của thế giới và là biểu tượng của thành phố
Rio). Tham dự tour Sugar Loaf, đi cable car
lên đỉnh núi ngắm phong cảnh hùng vĩ tuyệt
đẹp vùng vịnh biển Rio.
Ngày 5: Rio de Janeiro & Copacabana
Một vòng city tour. Rong chơi trên bãi biển nổi tiếng thế giới Copacabana Beach hay dạo phố.
Ngày 6: Thác nước vĩ đại nhất thế giới : Iguazu Falls (phía bên Brazil)
Đi bộ dọc theo sông Iguassu để ngắm từ phía Brazil thác nước lớn nhất thế giới, gồm 275 thác
nước tuyệt đẹp trong vùng rừng nhiệt đới. Ăn tối và xem show Plaza Rafain rất ngoạn mục để hiểu
thêm về văn hóa & âm nhạc của các xứ Nam Mỹ (Mexico, Brazil, Argentina, Peru, Paraguay)
Ngày 7: Thác nước vĩ đại nhất thế giới :
Iguassu Falls (phía bên Argentina)
Băng qua biên giới đến Argentina Iguassu Falls.
Ngắm phong cảnh ngoạn mục & đẹp tuyệt vời
“Thác trên” và “Thác dưới” của dãy thác
Iguassu phía bên Argentina. Đặc biệt: Đi
thuyền canoe chạy thẳng vào thác nước để
thưởng thức cảm giác phiêu lưu & mạo hiểm.
Ngày 8: Iguassu Falls (Argentina)
Tiếp tục thưởng ngoạn thác Iguasu Falls hay đi
dạo, đạp xe trong rừng. Bay đến Buenos Aires.
Thưởng thức bữa ăn BBQ truyền thống.
Ngày 9: Buenos Aires
Viếng các di tích lịch sử của thủ đô Buenos Aires, “kinh đô ánh sáng Paris” của Nam Mỹ.
Đặc biệt: tham dự một lớp dạy nhảy Tango do chính các vũ sư chuyên nghiệp hướng dẫn. Sau đó
ăn tối thịnh soạn và xem trình diễn các VŨ ĐIỆU TANGO thanh lịch & đẹp tuyệt vời vì Argentina
là cái nôi phát sinh vũ điệu Tango.
Ngày 10: Buenos Aires : Thăm hải cảng La Boca nổi tiếng & shopping ở phố Tango Caminito.
Ngày 11: Trở về USA với nhiều kỷ niệm khó quên và chiếc máy chụp hình đầy hình ảnh đẹp !
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