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 ברזיל 

אדום,  -קולוניאלי ותבלין אפריקאי לוהט, כור היתוך גועש של גזעי האדם ביבשת-ברזיל היא ארץ עם ניחוח אירופי
ברחבות  -הפועם בעוצמהשחור ולבן היוצרים תרכובת אנושית מדהימה, מרתקת ונדירה.  זהו עולם חושני וסוער, 

 הריקודים השבטיות, בטקסי המאגיה ובמחולות המסחררים של הקרנבל.
 

היא עיר חושנית, קוסמופוליטית המשדרת אווירת חופש ושמחה. טיול בריו הוא חוויה משכרת  ריו דה ז'נירו

ים המכונים חושים, תצפיות מדהימות, חופים יפהפיים, מרכז סואן, טבע פראי ומעל לכל תושביה הנפלא
 "קריוקס" .

הטיול לריו הוא טיול ייחודי המחבר נופים עם התרבות האפרו ברזילאית ועם  הקצב והסמבה של ברזיל, המשאיר 
 את רישומו לאורך שנים. 

 
ריו דה ז'נירו נחשבת לאחת הערים היפות בעולם. העיר פרושה בין הר וים, לאורך מפרצים ובצל הרי גרניט, 

ים. השילוב של הרים נישאים, מפרצים מכל עבר, יער גשם טרופי ממש בלב העיר, וכמובן החן וסביבה יערות ואי
  ריו לאחד המקומות שקל מאוד להתאהב בהם.  המיוחד של הברזילאים, הופך את

 

 במהלך טיול מיוחד זה:
 נבקר באתרים הידועים והיפים של העיר 
   נערוך סיור  ג'יפים ביער טיג'וקה 
  נדווש באופניים לאורך הטיילת של ריו 
  נשחק כדורגל חופים עם קבוצת בני נוער מהפאבלות 
  נצא בטיסה חוויתית בהליקופטר 
  נשתתף בסדנת סמבה מיוחדת 
  נהנה משייט מפנק באיים הטרופיים בסמוך לריו ומסיבת חוף פרטית 
 בשר  נאכל במסעדות מגוונות המגישות ממיטב המטבח הברזילאי ובשר, הרבה 
  נבלה במיטב המועדונים והפאבים שיש לריו להציע 

 

 

 ברזיל
 חגיגה בריו דה ג'נרו

 לילות 4ימים  7



 

 

 מסלול המסע
 

 ריו דה ז'נירו    –אירופה   –,  תל אביב 1יום 
 . 2נטוס אחר הצהרים מתל אביב דרך פרנקפורט לריו דה ז'נירו, אליה לפנות בוקר של יום 

 
 קורקובדו  –יער טיז'וקה  -, נחיתה בריו  2יום 

לאחר נחיתה , נאכל ארוחת בוקר ננוח מעט ולאחר מכן נצא לטיול בג'יפים פתוחים לנוף שיאפשר לנו להכיר 
פן אחר של ריו דה ז'נירו. העיר התברכה ביער גשם לחוף האוקיינוס האטלנטי, יער נגיש מאוד המהווה 

רים והגבעות של ריו, שמורה ירוקה בלב אזור עירוני. על שטח עצום משתרע היער הטרופי החובק את הה
( המהווה מקלט של רוגע מהמולת העיר. נבקר בגנים הבוטניים המרשימים של ריו Tijucaהיער של טיז'וקה )

דה ז'נירו, ניסע בדרכים הרריות אל היער, ונחלץ מעט את העצמות, בסיורים רגליים קצרים. נעפיל אל מרומי 
 מגן העיר.  –ל ישו הענק "קורקובדו" ההר המתנשא מעל לעיר ובראשו ניצב פס

 נגיע למלון , ננוח ונצא לארוחת ערב במסעדת בשרים מקומית.
  לינה ריו 
 ארוחות  

 ארוחת בוקר  
  Rialtoארוחת צהרים במסעדה מקומית  
 Fogo de Chao Steakhouse -ארוחת ערב במסעדה 

  הפקות 
 ג'יפים ממותגים  
 חוט מיוחד למזל -צמיד בהייני   
 אוטובוס ממותג  
 חולצות החברה לכל המקומיים שאחראים על הפעילות 
 משקה קבלת פנים במלון 

 
 סיור פאבלות –טיול אופניים  –, משחק כדורגל 3יום 

במשחק כדורגל חופים  –בבוקר נצא לסיור אופניים לאורך הטיילת המרשימה ונסיים אותו בחוף קופקבנה 
ות. נכיר את צדה הזוהר פחות של העיר היפה. מול קבוצת כדורגל של פרוייקט מיוחד לבני נוער מהפאבל

שכונות העוני המטפסות במעלה ההר. מרחוק  הן נראות צבעוניות וציוריות. מקרוב  –נבקר באחת הפאבלות 
נראה שהבתים הפשוטים בנויים פחונים, טיט ושאר  חומרים זולים. יחד עם זאת, למרות התדמית האלימה 

ים מרכזים קהילתיים מקומיים חיי תרבות, חינוך ויצירה בקרב צעירים של הפאבלות, בשנים האחרונות מטפח
 ומבוגרים. 

   לינה ריו 
 ארוחות  

 ארוחת בוקר בבית המלון 
  Churrascariaצהרים במסעדת בשרים מקומית  
 פלטפורמהארוחת ערב ובילוי במועדון  

http://www.plataforma.com/
http://www.plataforma.com/


 

 
  הפקות 

 מפגשים בפאבלה 
 טיול אופניים בטיילת  
 משחק כדורגל חופים עם מקומיים 
 שתייה קלה וחטיפים במהלך הפעילות 

 בילויים 
 מועדון פלטפורמה 

 
 , סמבה ברזילאית 4יום 

,נשמע הסבר על ההיסטוריה של Grande Rio –בבוקר נצא לחווית קרנבל מיוחד : נבקר בבית ספר לסמבה 
הסמבה ועל הקרנבל של ריו, נבקר במתחם בו בונים ומעצבים את משאיות הקרנבל המיוחדות ,נצטלם 

 לבושים בתלבושות הקרנבל וכמובן נשתתף בסדנת ריקוד הסמבה. 
חופשי דקות( מעל העיר . אחר הצהרים נותיר קצת זמן  7לפני ארוחת הצהרים:טיסה חוויתית בהליקופטר ) 

להנאה מחופי ריו. צעירים רבים פוקדים את החופים, משחקים כדורגל וכדורעף ואווירת החופש והחושניות 
מביעה יותר מכל את המהות של ריו. בערב ניפגש לארוחת ערב ונצא לבילוי משותף באחד המועדונים 

 הידועים של העיר. 

   לינה ריו 
 ארוחות  

 ארוחת בוקר בבית המלון 
 ארוחת צהרים בופה  

  Rio Scenariumובמועדון  ארוחת ערב ובילוי 
 

  הפקות 
 סדנת סמבה: סיור בבית ספר לסמבה, תמונה לכל מטייל , סדנת ריקודים  
 משקה קייפיריניה בסדנה  
 טיסה חוויתית בהליקופטר  

 בילויים 
  Rio Scenariumטיול רגלי באזור הבילויים הסואן והססגוני "לאפה" ובמועדון 

 
 מסיבה ברזילאית באיים הטרופיים   -, הר הסוכר 5יום 

כר" ממנה נשקפים העיר והמפרץ במלוא יופיים. תמונה אחרונה שתיחרת נעלה לתצפית מפסגת "הר הסו
בזיכרון.לאחר מכן ניסע מריו דה ז'נירו דרומה, לאורך האוקיאנוס האטלנטי , ונצא ביאכטה פרטית להפלגה 
באחד המפרצים היפים שלאורך החוף. נגיע אל קבוצת איים קטנים, נשוט ביניהם, נוכל לקפוץ לים 

ייל ברגל באחד האיים  ונהנה מהצמחייה והנוף הקסום. ארוחת הצהרים תהיה על הספינה.  להתרעננות, נט
לעת שקיעה נגיע אל אי פרטי , נהנה מסדנה להכנת קייפריניה, וכטוב ליבנו במשקה נצפה אל השקיעה היפה 

 ולאחריה ארוחת ערב על החוף בליווי די ג'יי ורקדניות. 
  לינה ריו 

http://www.rioscenarium.com.br/novo/
http://www.rioscenarium.com.br/novo/


 

 
 ארוחות  

 בבית המלון ארוחת בוקר 
 במהלך השייט  -צהרים 
 ארוחה חגיגית פרטית באחד האיים  –ערב  

  הפקות 
 הפלגה לאיים הטרופיים עם מוזיקה, שתייה, פירות טריים  
 רקדניות בשייט  
 מסיבת חוף באחד האיים עם די.ג'י, לפידים, פרחים  
 סדנה להכנת קייפריניה  
 ארוחת ערב עם בר משקאות פתוח 

 
 טיסה חזרה ארצה דרך פרנקפורט   –, העיר העתיקה 6יום 

כפי שמכנים אותה הברזילאים. נכיר את   Ciudade Maravillosaבבוקר ניסע למרכז " העיר המופלאה" 
העיר באמצעות משחק "מחפשים את המטמון: אשר יעביר אותנו דרך נקודות מרכזיות בעיר: התיאטרון 
הלאומי, הקתדרלה הישנה והחדשה ועוד. נאכל ארוחת צהרים בקפה "קולומבו" ההיסטורי אשר כמעט לא 

הצהרים ניסע ברכבת ישנה ומצועצעת אל סנטה  . לאחר ארוחת19 -השתנה מאז פתיחתו בשלהי המאה ה
שכונה קולוניאלית שבתיה המסוגננים מעידים על עברה המפואר. עד לא מזמן הייתה זו שכונת עוני   -תרזה 

אך בשנים האחרונות שופצה והפכה למרכז בוהמה.נפרד לשלום מריו וניסע לשדה התעופה ממנו נתחיל את 
 לילה. הדרך הביתה. נטוס לאירופה בטיסת

 ארוחות  
 ארוחת בוקר בבית המלון. 
 ארוחת ערב מוקדמת במסעדה מקומית 

 
 תל אביב   –, אירופה 7יום 

 המראה לת"א בשעות אחה"צ ונחיתה בלילהנחיתה בפרנקפורט בשעות הצהריים, 
 
 
 

 
 
 



 

 
  3800$-כ מטיילים: 35בקבוצה המונה מינימום מחיר הטיול למשתתף בחדר זוגי 

מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים, ארוחות, חודשי השנה, כמות המטיילים, חברת  
 .ןלמיניההתעופה, הפקות ואירועים 

המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר/אירו לשקל ולמטבעות המקומיים, וכן עקב  
 שינויים במיסי הנמל והדלק.  

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  
 .טיולובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה

וכפוף לשינויים עד  1136$לא נעשו הזמנות. המחיר מבוסס על טיסות בינלאומיות בעלות משוערת של  
 להזמנה

 

 המחיר כולל:

 ת"א  -אירופה  –ריו דה ז'נירו   –אירופה  –סלול  ת"א טיסות בחברת לופטהנזה במ 
  )היטלי דלק, היטלי בטחון ומסי נמל )יעודכן ביום הגשת ההצעה 
 4  כוכבים מצוין בריו על בסיס לינה וארוחת בוקר  5לילות בחדרים זוגיים במלון 
  ארוחת בוקר ביום ההגעה 
 העברות וסיורים באוטובוס תיירים ממוזג 
  כלכלה : פנסיון מלא למעט בימי הטיסות במסעדות מקומיות 
  סיורים והעברות כמצוין בתוכנית 
 אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית 
 טיול אופניים, משחק כדורגל, סדנת סמבה, שייט ועודטיסה בהליקופטר , 
 דמי כניסה לאתרים 
  מדריך מקומי דובר אנגלית 
  מדריך מצוותXtrip 
 מועדוני לילה  2 כניסות ל 
  צ'ופרים במהלך הטיול 
 תשר לנותני שירותים מקומיים 

 המחיר לא כולל:

  ביטוח נסיעות ומטען אישי המתאים לאופי הפעילות 
  מיתוג מוצרי 
 הוצאות אישיות 
  הפקות מעבר למצוין במסלול 
 "כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 
 
 
 

 מידע רב שנצבר בחברה,מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה 
 מסלול זה אינו ניתן להעברה בשום דרך

 
מסלול זה הינו דוגמא לטיול תמריץ אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה שמושפעת מכל הפרמטרים 

 המוזכרים מעלה, לקבלת הצעת מחיר עדכנית ע"פ אופייכם, רצונכם, מאווייכם ותקציבכם
 info@xtrip.co.ilו במייל א 5102025-03אנא פנו למשרדנו בטלפון 
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