BRAZYLIA: REJS AMAZONKĄ

Kraj: Brazylia
Liczba dni: 11
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/121/
Z pokładu tradycyjnego amazońskiego statku otwiera się przed nami cały przepych i różnorodność Amazonii: bujna
roślinność i fascynujący świat zwierząt. W czasie wycieczek na małych łodziach wypadowych, wśród labiryntu
wąskich kanałów wodnych i odnóg rzeki, na własnej skórze możemy odczuć czar dżungli. Będzie też możliwość
wykąpania się w rzece i przepłynięcia, w miarę warunków pogodowych, wpław przez równik. Odwiedzimy również
caboclos - ludzi pochodzenia indiańskiego, którzy wybrali specyﬁczny tryb życia nad rzeką. Codziennie wieczorem
po kolacji, przy drinku na deku podsumujemy wrażenia minionego dnia, uzyskacie dodatkowe wyjaśnienia,
dowiedziecie się ciekawostek biologicznych i omówimy plan działania na następny dzień.

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU DO BRAZYLII
Przedstawienie certyﬁkatu szczepień

1 DZIEŃ - PRZYLOT DO MANAUS
Przylot do Manaus. Zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych wizyta w słynnej operze. Tego dnia odbędzie się
spotkanie informacyjne. Ostatnie zakupy przed rejsem.

OPCJA DLA CHĘTNYCH: przed rozpocząciem rejsu możliwe jest zorganizowanie wycieczki do wodospadów Iguazu
https://www.kiribaticlub.pl/wyprawa/212/argentyna-brazylia-wodospady-iguazu.html

2 DZIEŃ - MANAUS: ZAOKRĘTOWANIE
Śniadanie w hotelu, następnie wizyta na targu rybnym i transfer na statek. Zaokrętowanie i rozpoczęcie rejsu.

3-10 DZIEŃ - REJS AMAZONKĄ I JEJ DOPŁYWAMI
Codziennie robimy co najmniej 2 wycieczki łodziami, na które przesiadamy się, aby poznać zakamarki tego
akwenu.

W czasie wycieczek na małych łodziach wypadowych, wśród labiryntu wąskich kanałów wodnych i odnóg rzeki,
sami możemy odkryć czar dżungli.
Na nasze "wyprawy" wybieramy się o poranku i o zmierzchu, porach kiedy zwierzęta są szczególnie aktywne, a
temperatura powietrza przyjemna dla ludzi.

Amazonia, to nie tylko bujna ﬂora i fauna, ale i ludzie tam mieszkający. W czasie naszego rejsu odwiedzamy
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osiedla tzw. caboclos - ludzi mieszkających nad brzegiem rzeki w drewnianych domach na palach. Caboclos
zajmują się po trosze rolnictwem, a po trosze rybołówstwem.

W godzinach południowych delektujemy się wypoczynkiem na zacienionym górnym pokładzie, przyglądając się
coraz to nowym konﬁguracjom brzegowym i wypatrując delﬁnów rzecznych.

Codziennie wieczorem, już po kolacji, przy drinku, na deku, mamy możliwość podsumować wrażeń minionego dnia.
Porozmawiać o tym czego doświadczyliśmy, wyjaśnić to, co dla nas nowe i niezwykłe, wysłuchać ciekawostek
biologicznych i omówić plan działania na następny dzień.

I niezależnie od tego, co do Was przemówi najbardziej; czy cicha kontemplacja przyrody, czy fascynujące wycieczki
łodziami, pouczające wyprawy, czy też spokojny wieczór pod gwieździstym niebem ze szklaneczką caipirinhi w
towarzystwie przyjaciół - czeka na Was po prostu niezapomniane przeżycie.

Mimo, że na statku jesteśmy pasażerami i nie mamy obowiązku brania udziału w jego prowadzeniu, to nic nie stoi
na przeszkodzie - dla tych, którzy tego pragną - aby nim sterować. Ma się rozumieć pod fachowym nadzorem.

UWAGA: W czasie rejsu należy liczyć się ze spontanicznymi zmianami przewidywanego programu dnia.
Od uczestników oczekiwana jest elastyczność w tym względzie. Priorytet leży w korzystaniu z
nadarzających się okazji, nawet kosztem np. punktualnie podanego posiłku.

11 DZIEŃ - POWRÓT
Po śniadaniu wyokrętowanie i transfer na lotnisko. Indywidualny powrót do kraju.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

02.04 - 12.04 2023

2910.00 EUR + 1000.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
1 nocleg w hotelu w Manaus
transfer z lotniska i na lotnisko w Manaus
9-dniowy rejs typowym amazońskim statkiem:
zakwaterowanie w kabinie 2-osobowej z łazienką i klimatyzacją
pełne wyżywienie na burcie
udział w wycieczkach lądowych i na łodziach
opieka / nadzór pilota wycieczki Henryka Wolskiego i miejscowego przewodnika - biologa biegle
mówiącego po angielsku

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów lotniczych do i z Manaus ok. 5 000 PLN - 6 000 PLN
ubezpieczenia NNW i KL
napiwków dla załogi
napojów kupowanych w barze na statku
opcjonalnej wycieczki do wodospadów Iguazu
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