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Periplu sud – american  
 

Brazilia – Argentina – Paraguay – Uruguay 
 

Buenos Aires – Montevideo – Cascadele Iguazu – Asuncion –  

Rio de Janeiro – Buzios  

 
Vă invităm într-un periplu Sud American, care va începe magic în acordurile tangoului argentinian ”Caminito” 

în Buenos Aires, continuă cu orașul Montevideo, capitala și cel mai important oraș din  Uruguay, cu 

spectaculoasele Cascade Iguassu văzute din partea argentiniană și braziliană, cu Asuncion, capitala 

Paraguayului, unul dintre cele mai vechi orașe ale Americii Latine și se termină în cea mai frumoasă metropolă 

din lume, Rio de Janeiro, străjuită de statuia lui Iisus de pe muntele Corcovado, una dintre cele şapte minuni 

ale lumii moderne.  

 

Info Circuit: 

 

▪ Traseu: Buenos Aires – Montevideo – Cascadele Iguazu – Asuncion – Rio de Janeiro – Buzios 
▪ Durată circuit: 14 zile  

▪ Tarif de la: 4250 Euro / persoană 

▪ Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 4 persoane  

o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor 

▪ Perioada: la cerere 

 

Top Obiective turistice: 

 

▪ Natură şi Peisaje: Cascadele Iguazu, Gâtul Diavolului, Parcul de Păsări, Muntele Corcovado, Pădurea 

tropicală Tijuca, Golful Guanabara, Dealul Sugar Loaf, Plaja Copacabana, Plaja Ipanema, Sugar Loaf, 

Praia Vermelha, Muntele Urca, Plajele Ipanema, Vigidal, Leblon, Plaja Copacabana  

 

▪ Artă şi arhitectură: Cartierele Palermo și Recoleta, Teatrul Colon, Plaza de Mayo, Primăria Cobildo, 

Catedrala Metropolitană, Clădirea Guvernului “Casa Rosada, Cartierul La Boca, Orașul vechi din 

Montevideo, Piața Constituției, Catedrala Matriz, Strada pietonală Sarandi, Teatrul Solis, Piața 

Independenței, Monumentul Eroului Național, Mausoleul, Strada Comercială 18 iulie, Clădirea 

Congresului, Grădina Meadow, Monumentul Diligenței, Dealul Montevideo, Golful Montevideo, 

Fortul Colonial, Parcul Bălăliei, Obeliscul, Monumentul Vagonului, Asuncion, Bisericile Yaguarone, 
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Caacupe, San Bernardino, Luke, Aregua, Statuia lui Iisus Mântuitorul, Centrul Vechi din Rio de 

Janeiro   

 

▪ Experienţe şi Distracţii: vizită în comunitățile de indieni Guarini Buzios, plimbare cu barca sub 

cascadele Iguassu  

 

Ziua 1:  Bucureşti – Paris – Buenos Aires  

Plecare spre Paris cu compania Air France, zbor AF1589 (20:05 / 22:15), de unde se va pleca spre Buenos 

Aires cu zborul AF 228 (23:40 / 08:10).  

 

Ziua 2:  Buenos Aires  

Sosire în Buenos Aires, întâlnire cu reprezentantul local și transfer privat la hotel. Zi dedicată explorării 

oraşului Buenos Aires, capitala şi cel mai mare oraş al Argentinei. În cadrul acestui tur de o jumătate de zi veţi 

vizita cele mai tradiţionale dar şi pitoreşti atracţii turistice ale oraşului, un oraş remarcabil ce îmbină cu uşurinţă 

stilul european cu spiritul latino - american. Veţi avea ocazia să descoperiţi istoria, arhitectura, cultura dar şi 

poveşti interesante vizitând centrul oraşului, San Telmo, La Boca, Puerto Madero, Palermo, Plaza de Mayo, 

Caminito şi La Recoleta. După-amiază transfer pentru cazare la hotel 4*. 

 

Ziua 3:  Buenos Aires  

Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale sau excursie opţională în Pampa la o “haciendă”, o fermă 

tipic argentiniană, unde veţi descoperi muzica şi dansurile tradiţionale, participând la un adevărat festival 

Gaucho. La petrecerea de bun venit veţi fi serviţi cu “empanadas” şi vin argentinian, iar mai târziu cu un 

barbeque delicios, preparat în stil argentinian. Veţi fi martorii unui spectacol folcloric cu muzică şi dansuri, 

după care veţi avea prilejul de a admira aptitudinile de călăreţi ale “gauchos”. Întoarcere la Buenos Aires, unde 

puteţi opta pentru o cină cu spectacol de tango argentinian la un restaurant cu specific. Cazare la hotel 4*. 

 

Ziua 4:  Buenos Aires – Montevideo  

Mic dejun. Veți fi transferați în port pentru îmbarcarea pe ferry-boat-ul care vă va duce spre Montevideo. Veți 

face o călătorie de o zi pentru a vizita orașul Montevideo, capitala Uruguayului. Tur panoramic al capitalei 

Uruguayului, numită şi “Elveţia Sud-Americii”, care va include partea veche a oraşului, Piaţa Constituţiei cu 

Catedrala Matriz, cea mai veche clădire publică din oraş, Peatonal Sarandi, stradă pitorească colonială cu 

diverse magazine de suveniruri şi restaurante, Teatrul Solis, Piaţa Independenţei cu Monumentul Artigas (Erou 

Naţional), Mausoleul, principala stradă comercială 18 Iulie, Clădirea Congresului, Meadow, faimoasa grădină 

de trandafiri şi Monumentul Diligenței. Veți urca apoi pe dealul Montevideo pentru a admira o frumoasă 

privelişte panoramică a Golfului Montevideo şi pentru a vedea fostul Fort Colonial. Turul panoramic va 

continua cu Parcul Bătăliei, Obeliscul, Monumentul Vagonului, stadionul de fotbal, unde s-a organizat primul 

campionat de fotbal în anul 1930, zona rezidenţială Carrasco’s şi cu trecerea în revistă a plajelor ce “înlănţuie” 

oraşul. Cazare în Montevideo la Hotel 4*. 

 

Ziua 5:  Montevideo – Colonia Sacramento – Buenos Aires   

Mic dejun. Veţi fi transferaţi cu maşina spre Colonia Sacramento unde vă veţi plimba prin centrul instoric 

inclus în 1995 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Celebru pentru melanjul arhitectural colonial 

portughezo – spaniol, Colonia Sacramento oferă panorame deosebite spre Rio de la Plata. Veţi avea răgazul 
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de a vă bucura de un prănz la un restaurant local. După amiază veţi lua ferry-boat-ul spre Buenos Aires. Cină 

la hotel 4*.  

 

Ziua 6:  Buenos Aires – Puerto Iguazu 

Mic dejun. Timp liber pentru a descoperi pe cont propriu oraşul. Transfer la aeroport pentru zborul intern 

LATAM Airlines LA 7506 (17:14 / 19:02) spre Puerto Iguazu. Transfer privat la hotel de 4*. 

 

Ziua 7:  Cascadele Iguazu   

Mic dejun. În această dimineaţă veţi pleca într-o excursie de o zi pentru a descoperi faimoasele Cascade Iguazu 

de pe partea argentiniană. Dintre toate cascadele lumii, cu siguranță nici una nu reușește sa egaleze frumusețea 

grupului de peste 275 de cascade care se află în Parcul Naţional Iguazu. Aceste cascade sunt un adevărat 

spectacol al naturii care surprind forţa şi măreţia acesteia în toată splendoarea. Pe lângă o frumuseţe de 

neasemuit, cascadele fascinează şi prin istoria lor captivantă. Acestea au luat naştere cu aproximativ 150 de 

milioane de ani în urmă când un cutremur a zguduit întreagă crustă a pământului ducând la formarea unui 

canion gigantic prin care curge Râul Iguassu, dând astfel naştere acestor cascade spectaculoase. Cascadele au 

un debit mediu de aproximativ 10 milioane de litri pe secundă, cea mai spectaculoasă dintre acestea fiind Gâtul 

Diavolului, o cascadă de aproximativ 90 m înălţime. Opţional puteţi alege o plimbare cu barca pentru a admira 

de îndeaproape minunatele cascade. Cazare la hotel 4*.   

 

Ziua 8:  Iguazu – Ciudad del Este – Asuncion   

Transfel la Ciudad del Este în Paraguay, de unde veţi lua avionul spre Asuncion, capitala Paraguayului. Alături 

de ghidul local veți porni pentru a descoperi principalele obiective turistice ale capitalei Paraguayului. Orașul 

Asuncion este capitala și cel mai mare oraș al țării, fiind situat pe malul stâng al râului Paraguay, în apropierea 

confluenței acestuia cu Râul Pilcomayo. Orașul este un district autonom și unul dintre cele mai vechi orașe 

din America de Sud precum și cea mai locuită zonă în mod continuu din Bazinul Rio de la Plata, din acest 

motiv mai este cunoscut popular și sub denumirea de “Maica Orașelor”. De asemenea, Asuncion este orașul 

de unde au început numeroase expediții coloniale pentru a întemeia alte orașe, inclusiv orașele Buenos Aires, 

Villarrica, Corrientes, Santa Fe și Santa Cruz de la Sierra. Veți vizita bisericile în stil baroc din Yaguarone, 

comunitățile de indieni Guarini, Caacupe, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din America de 

Sud, regiunile San Bernardino și Luke, precum și Aregua, una dintre capitalale artelor și obiectivelor ceramice 

artizanale. Cazare la Hotel 4*.  

 

Ziua 9:  Asuncion – Rio de Janeiro  

Mic dejun. Transfer la aeroport pentru zborul spre Rio de Janeiro. Sosire în metropola situată între plajele 

Atlanticului și munte, în Golful Guanabara, care nu contenește să fascineze turiștii de pretutindeni prin 

frumusețea sa, a plajelor, monumentelor și atracțiilor sale turistice. La sosirea în Rio de Janeiro veți fi 

întâmpinați de șofer și veți fi transferați la hotel. Restul zilei vă puteți bucura de un program liber. Cazare la 

Hotel 4*. 

 

Ziua 10:  Rio de Janeiro  

Mic dejun. Excursie de o jumătate de zi pentru a vizita Muntele Corcovado. Ascensiunea pe Corcovado va 

începe printr-o plimbare cu funicularul prin pădurea tropicală Tijuca, către simbolul incontestabil al oraşului, 

renumita statuie a Mântuitorului Iisus Hristos. Monumentul a fost recent selecţionat ca făcând parte dintre cele 
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7 minuni ale lumii moderne. De pe platforma situată la 710 m deasupra nivelului mării, se poate admira 

priveliştea spectaculoasă pe care o oferă Rio de Janeiro, oraşul Niteroi care se află vis-a-vis, dincolo de Golful 

Guanabara, Dealul Sugar Loaf, Laguna Rodrigo de Freitas, Oceanul Atlantic precum și renumitele plaje 

Ipanema sau Copacabana. Retur la hotel pentru cazare la Hotel 4*.   

 

Ziua 11:  Rio de Janeiro – Buzios  

Mic dejun. Veți merge într-o excursie de o jumătate de zi pentru a vizita Sugar Loaf. Veți lua telecabina din 

Praia Vermelha către Muntele Urca. Telecabina va face prima oprire la Morro da Urca unde este un punct de 

belvedere către Golful Botafogo şi cea de-a doua, la o altitudine de 400 m deasupra nivelului mării în vârful 

dealului Sugar Loaf, denumit astfel datorită asemănării cu o căpăţână de sfeclă de zahăr, de unde vom avea o 

altă privelişte minunată asupra oraşului şi a Golfului Guanabara. La coborârea de pe munte cu telecabina veți 

fi conduși spre a doua destinație turistică a zilei, centrul vechi al orașului Rio, renumit pentru arhitectura 

colonială, numeroasele biserici vechi precum biserica Candelaria. Străduțele pietruite şi clădirile în culori 

strălucitoare oferă un adevărat contrast față de străzile albe scăldate de soare aflate în apropierea plajelor 

Ipanema și Copacabana, însă acestea sunt locurile din Rio care conduceau turiștii în vremurile apuse, acum 

sute de ani, când străzile orașului Rio de Janeiro erau pline de comercianți și cetățeni ai Imperiului Portughez. 

La finalul turului veți fi transferați către Buzios, una dintre cele mai renumite stațiuni ale Braziliei. Cazare la 

Hotel 3* superior.   

 

Ziua 12:  Buzios  

Mic dejun. Zi liberă pentru relaxare la plajă sau activități individuale. Buzios, un sat pescăresc situat la o 

distanță de 177 km nord față de Rio de Janeiro, este considerat una dintre cele mai frumoase și mai puțin 

cunoscute stațiuni de plajă din lume. Vegetația luxuriantă, clima blândă, sentimentul de liniște și intimitate, 

alături de vegetația exotică, plajele cu nisip aurii și apa limpede a oceanului oferă priveliști de neuitat asupra 

munților și formațiunilor stâncoase din zonă. Opțional, puteți alege o excursie pe mare alături de un pescar 

profesionist, prilej pentru a observa îndeaproape viața marină din apele stațiunii Buzios: broaște țestoase, pești 

tropicali și chiar balene. Cazare la Hotel 3* superior. 

 

Ziua 13:  Buzios – Rio de Janeiro – Paris    

Mic dejun. Transfer la aeroportul din Rio de Janero pentru plecarea spre Paris cu zborul companiei Air France, 

AF 443 (15:25 / 07:40).   

 
Ziua 14:  Paris – Bucureşti 

Din Paris se va pleca spre Bucureşti cu zborul AF 1888 (10:10 / 14:05). 

 

 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport continental cu avionul pe ruta: Bucureşti – Paris – Buenos Aires, Rio de Janeiro – Paris – București cu compania Air 

France 

- transport intern cu avionul pe ruta Buenos Aires – Puerto Iguazu, Foz de Iguazu – Rio de Janeiro 

- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile continentale şi intercontinentale 

- 9 nopţi cazare cu mic dejun în hoteluri de 4* 

- 2 nopţi cazare cu mic dejun în hotel de 3* superior 

- transportul intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti 

http://www.daltravel.ro/


                                                                                                          Agentia de Turism D.A.L. TRAVEL 

                                                             Str. George Enescu, Nr. 33, Sector 1, Bucuresti                                   

                                                                                             Telefon / Fax: +40 (0) 21/ 319 70 62 /63 /64 

                                                                 GSM: 0722.620.738 ; 0744.346.246 
                          www.daltravel.ro; e-mail:contact@daltravel.ro           

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

    

 

   Nr. Reg Com. J40/6232/2000, Cod fiscal RO 13168309, Licenta 82/2018 BANCA TRANSILVANIA 

Cont bancar: RO97BTRLRONCRT0528363701 / LEI; RO47BTRLEURCRT0528363701 / EUR 
 

 

- taxe parcare, taxe de autostradă, poduri, tunele etc. 

- transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program 

- ghizi și soferi locali vorbitori de limbă engleză 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

- BONUS: PACHET TURIST PLUS PREMIUM GENERALI care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a programului, 

care acoperă o sumă maximă de 30.000 euro/pers. (cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, însă care nu este menită a acoperi 

complicațiile sau recidivele bolilor/afecțiunilor de care dumneavoastră suferiți anterior începerii călătoriei) și Asigurarea STORNO 

de călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor aplicate, a cărei valoare storno 

acoperă până la 2000 euro/persoană (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară acoperă cele mai frecvente evenimente 

ce cauzează anularea călătoriei; se poate încheia turiștilor cu vârsta maximă de 74 ani împliniți 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea 

- bacşişuri pentru ghizi, şoferi, bagajişti, excursii opţionale 

- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 

informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul local 

 

ACTE NECESARE: 

- paşaportul valabil minim 6 luni de la întoarcerea în ţară. Paşaportul NU trebuie să fie temporar   

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea locurilor  

- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 45 de zile înainte de data plecării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte 

 

OBSERVAŢII: 

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i 

permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 

standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către turist direct la recepţie în limita disponibilităţilor  

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este precizat 

în program 

- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 

pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri promoţia 

fără un anunţ prealabil 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni 

de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se obligă 

să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea unor 

cheltuieli suplimentare aferente 

- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 

- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc.;  

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele 

şi pentru agenţia DAL TRAVEL; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziţionate 

de la recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziţie un 
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mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv şi după caz, un ghid local; în tariful excursiilor opţionale nu 

sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea eventualelor 

despăgubiri 

- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă şi 

evenimente politice neprevăzute, greve etc. 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al părintelui 

care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu certificat 

de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă certificatul de naștere 

în original al copilului minor, adițional pașaportului. 

- copiii au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de deterioare a elementelor de siguranţă 

şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada din Bucureşti; în 

cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile agenţiei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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