BRAZYLIA

Kraj: Brazylia
Liczba dni: 14
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/258/
Wyrusz na prywatną wycieczkę do Brazylii na spotkanie z przyrodą i przygodą! Zaczniecie od pięknych
wodospadów Iguazu. Następnie udacie się do Manaus, skąd ruszycie do amazońskiej dżungli i w rejs po Rio Negro.
W boskim Rio de Janeiro wjedziecie na Głowę Cukru, a na odpoczynek udacie się na rajską wyspę Ilha Grande.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - PUERTO IGUAZU
Przylot do Foz de Iguazu i przejazd do Argentyny. Zakwaterowanie w Puerto de Iguazu.

2 DZIEŃ - WODOSPADY IGUAZU (ARGENTYNA)
Tego dnia czeka Was całodzienne zwiedzanie Parku Narodowego Iguazú. Dla chętnych wycieczka motorówką pod
wodospad, przejażdżka ciężarówką po dżungli (wycieczka Gran Aventura, ok. 60 USD). Wieczorem wracacie do
argentyńskiego miasteczka.

3 DZIEŃ - WODOSPADY IGUAZU (BRAZYLIA)
Aby zobaczyć drugą stronę wodospadów przekraczacie granicę. Jedziecie do Foz de Iguaçu - miejscowości
znajdującej na brazylijskim brzegu rzeki Iguazú. Tutaj zobaczycie drugie oblicze wodospadów – widoki będą
bardziej panoramiczne, a aparaty bardziej suche. Dla spragnionych widoku z góry, możliwość przelotu
helikopterem nad wodospadami (koszt ok. 150 USD). W drodze powrotnej chętni mogą odwiedzić fantastyczny Park
Ptaków występujących tylko w Ameryce Południowej (wstęp ok. 15 USD). Powrót na nocleg do Iguazu.

4 DZIEŃ - MANAUS
Transfer na lotnisko i przelot do Manaus z przesiadką w Sao Paulo lub Rio de Janeiro. Transfer do hotelu i czas
wolny.

5 DZIEŃ - DŻUNGLA: PŁYWANIE CANOE, PIRANIE, NOCNE ZWIERZAKI
Z portu w Manaus wyruszycie motorówką do Cacau Pierera. Następnie samochodem udacie się do wioski
Paricatuba, a stamtąd specjalnym canoe z silnikiem dopłyniecie do miejsca zakwaterowania (lodge), w sam raz na
lunch. Po południu wypad łódkami po kanałach i kanalikach na połów piranii. Czeka Was też wycieczka nocna w
poszukiwaniu aligatorów i innych nocnych zwierząt typowych dla regionu Amazonki.

6 DZIEŃ - DŻUNGLA: SPACER, KĄPIEL W RZECE
Po śniadaniu wraz z lokalnym przewodnikiem wyruszycie do dżungli na 2.5h spacer. Dowiecie się o leczniczych
właściwościach roślin regionu, jak nazywają się poszczególne drzewa i rośliny, a przy odrobinie szczęścia spotkacie
też zwierzaki. Po spacerze wracacie do lodge na relaks. Chętni mogą skorzystać z kąpieli w Rio Negro. Następnie
powrót do Manaus.

7 DZIEŃ - REJS DO AMAZONKI – MANAUS
Ruszacie na całodzienną wycieczkę - do zachodu słońca! Odwiedzicie lokalnych mieszkańców Amazonii, poznacie
ich tradycje i zwyczaje. Wrócicie do Manaus na krótki oddech, aby wieczorem wyruszyć w rejs na spotkanie rzek miejsca, gdzie Rio Negro wpada do Amazonki. Tu też będziecie podziwiać jak słońce powoli topi się w wodach
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Amazonki.

8 DZIEŃ - MANAUS - RIO DE JANEIRO
Transfer na lotnisko i przelot do Rio de Janeiro. Transfer do dzielnicy Copacabana. Zakwaterowanie w hotelu. Czas
na samodzielny spacer do plaży Ipanema na zachód słońca.

9 DZIEŃ - RIO DE JANEIRO: WZGÓRZE CORCOVADO I PAO DE AÇÚCAR
Samodzielne zwiedzanie Rio de Janeiro. Propozycja zwiedzania: Udacie się na dwa najważniejsze wzgórza: Wzgórze
Corcovado, ze słynnym posągiem Chrystusa Odkupiciela, oraz wzgórze Pao de Açúcar - Głowy Cukru. Jak starczy
Wam sił (a w tym upale wszystko może się zdarzyć), odwiedzicie też monumentalną katedrę Metropolitana oraz
historyczne centrum dawnej stolicy Brazylii (szczegóły w planie podróży). Możliwość wynajęcia przewodnika i
środka transportu.

10 DZIEŃ - ILHA GRANDE: ODPOCZYNEK NA RAJSKIEJ WYSPIE
Transfer na wyspę Ilha Grande. Zakwaterowanie w hotelu. Relaks!

11 DZIEŃ - ILHA GRANDE: PLAŻA, SNORKLING
Relaks na plaży, kąpiele w oceanie Atlantyckim. Chętni mogą udać się na wycieczkę motorówką - zobaczyć
najpiękniejsze miejsca wyspy i na snorkeling (ok. 45 USD/os).

12 DZIEŃ - ILHA GRANDE: PLAŻA LOPES MENDES
Kolejny dzień odpoczynku. Spacerkiem, pośród bujnej roślinności możecie udać się na najpiękniejszą plażę wyspy Lopes Mendes. Powrót motorówką.

13 DZIEŃ - ILHA GRANDE: PLAŻOWANIE
Odpoczynek na plaży.

14 DZIEŃ - POWRÓT
Transfer z wyspy na lotnisko.

CENA OBEJMUJE:
plan Twojej podróży dzień po dniu z praktycznymi informacjami w wygodnej aplikacji mobilnej
transfery z/na lotniska
12 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe), 1 nocleg w lodge (klimatyzowany pokój 2-os)
śniadania w hotelach
transport do/z Parku Narodowego Iguazu (po stronie argentyńskiej oraz brazylijskiej) oraz do Parku
Ptaków
transport Rio - Ilha Grande - Rio (bus + łódź)
wycieczka do dżungli: 2 dni z noclegiem w lodge i wyżywieniem
całodniowa wycieczka: wschód słońca nad Amazonką, wizyta w lokalnej wiosce, rejs Amazonką do
zbiegu rzek, zachód słońca nad Amazonką
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW
15 000 PLN, bagaż 1000 PLN
K-Box - Twój zestaw podróżnika:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa
vouchery

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów lotniczych na trasie Warszawa - Iguazu, Rio de Janeiro – Warszawa
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biletów lotniczych na trasach: Iguazu - Manaus, Manaus - Rio de Janeiro
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie; transportu lokalnego w miastach (taxi itp.): ok.
190 USD
pozostałego wyżywienia: ok. 30-50 USD dziennie na osobę
atrakcji dla chętnych
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
opcjonalnie: opieki pilota Kiribati Club
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