
 
 
  

 

Представницький візит регіонів і міст України до 
Федеративної Республіки Бразилія 

 
 

Попередня програма: 

День 0 (30.10.16, вс, Бориспіль) – зустріч групи,  виліт до Ріо-де-Жанейро. 

День 1 (31.10.16, пн, Ріо – Де – Жанейро) – прибуття до Ріо-де-Жанейро, 

трансфер групи до готелю Windsor Leme 5*. Вільний час, відпочинок після 

перельоту. Вечеря у ресторані та брифінг з програми візиту. 

День 2 (1.11.16, вт, Ріо – Де – Жанейро) – сніданок, виїзд до FIRJAN – 

Федерації промисловців штату Ріо-де-Жанейро, робоча зустріч  з  

представниками влади та бізнесу, університетів та наукових центрів під егідою 

: «Україна – можливості співпраці». Обід та продовження перемовин. 

Повернення до готелю, вечеря у ресторані. 

 

День 3 (2.11.16, ср, Ріо – Де – Жанейро) – вихідний день у Бразилії – день усіх 

святих. Сніданок. Тур до статуї Христа та на гору  Цукрова Голова. Обід, та 

виїзд до аеропорту. Виліт у Сан-Паулу, «міста  - локомотиву Південної 

Америки».   Прибуття та трансфер до готелю Bourbon Convention Ibirapuera 4*. 

Вечеря у готелі (буфет). 

 

День 4 (3.11.16,чт, Сан-Паулу) – Сніданок, відвідування найбільшої клініки 

Бразилії - Університетського шпиталю, робочі зустрічі з FIESP - Федерацією 

промисловців штату Сан-Паулу, представниками влади, бізнесу, університетів 

та наукових центрів, обід та продовження перемовин. Виїзди до  Повернення 

до готелю. Вечеря у ресторані. 

 

День 5 (4.11.16,пт, Сан-Паулу) – Сніданок, відвідування заводу з 

виготовлення медичного обладнання FANEM та інші підприємства за 

узгодженою програмою. Виїзд до аеропорту, виліт у Курітібу. Прибуття та 

трансфер до готелю Hotel Bourbon Curitiba Convention 4*. Вечеря у ресторані. 

 

День 6 (5.11.16, сб, Курітіба) – після сніданку, оглядовий тур по найбільш 

екологічно відповідальному  місту Бразилії. Відвідування Українського 

Меморіалу – дарунку міста до великої української діаспори, яка живе у 

Бразилії. Обід, відвідування Українського Собору. Вечір у  

  

 



 
 

 

 

 

 

компанії з  найстарішою українською громадою Бразилії, під акомпанемент 

відомого колективу українського фольклору. 

 

День 7 (6.11.16,вс,  Прудентополіс) – Сніданок, виїзд до Прудентополіса, 

найбільш «українського міста Бразилії», за 200 км від Куритіби. 60 відсотків 

його жителів становлять етнічні українці. Місто українське за духом, 

звичаями, традиціями, кухнею і мовою. Знайомство з містом, обід з 

українською громадою. Увечері – повернення до Курітіби. 

 

День 8 (7.11.16, пн, Курітіба) – сніданок у Комерційній Асоціації штату 

Парана, зустріч з керівництвом штату Парана, діловими та науковими колами, 

знайомство з державним проектом по переробці відходів, виїзд до Лондріни 

для знайомства з сектором сільського господарства та  тваринництва. Увечері 

– виїзд до аеропорту, переліт у Фоз-де-Ігуасу, трансфер до готелю Bourbon Foz 

5*. 

 

День 9 (8.11.16, вт, Фоз-де-Ігуасу) – день у Національному Парку Ігуасу – 

водоспади, парк птахів, обід, та тур на моторній лодці. Вечеря у ресторані. 

 

День 10 (9.11.16, ср, Фоз-де-Ігуасу) – День конференції Україна – Бразилія – 

Аргентина – Парагвай, презентації та обговорення потенціалу співпраці. Обід, 

продовження роботи. Увечері – вечеря у ресторані Аргентини. 

 

День 11 (10.11.16, чт, Фоз-де-Ігуасу) – сніданок, трансфер до аеропорту, 

виліт в Україну. 
 

Програма є орієнтовною, остаточна буде складена у вересні з  урахуванням  

інтересів української делегації. 

Вартість програми з проживанням на базі двомісного номеру TWIN (готелі 

5* - 4* premium) складає 3 835 USD. Авіа перельоти сплачуються додатково, 

та становить близько 1 500 USD. 

Проживанням на базі одномісного номеру – по запиту. 

 

 

У вартість програми входить: 

1. Проживання у готелях 4-5* у двомісному номері твін 

 



 
 

 

 

2. Групові трансфери по програмі на комфортабельному автобусі з 

кондиціонером (аеропорт – готель, готель – місце запланованого заходу 

та повернення, подорож до Прудентополіса тощо) 

3. Переклад українською/російською мовами на офіційних заходах та під 

час знайомства з містом. Офіційний перекладач з португальської мови 

– Перший Секретар Почесного консульства Бразилії у м. Харків – 

Катерина Чучиліна 

4. Харчування по програмі – 11 сніданків, 8 обідів, 7 вечерь (напої 

оплачуються окремо на місці) 

5. Тури по місту у Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Курітібі, Фоз-де-Ігуасу. 

6. Страховий поліс на час подорожі. 

      У вартість програми не входить: 

1. Підготовка презентаційних документів учасника Представницького 

візиту (очна та заочна участь – 3 000 грн). 

2. Трансфери поза програмою 

3. Напої та чайові під час харчування 

4. Індивідуальний переклад під час заходів у  Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, 

Курітібі, Фоз-де-Ігуасу 

5. Трансатлантичні та внутрішні перельоти (орієнтовно 1 500 USD) 

6. Особисті витрати 

 

Офіційний туроператор Представницького візиту – ТОВ «Укр-Бразіл», 

Ліцензия  АЕ №185740 

Тел.+380677199444 

www.ukr-brazil.com 

 
 

http://www.ukr-brazil.com/

