RIO DE JANEIRO, WODOSPADY IGUAZU i ZIELONE
WYBRZEŻE
Kraj: Brazylia, Argentyna
Liczba dni: 11
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/313/
Boskie Rio, majestatyczne wodospady Iguaçu i klimatyczne miasteczko Paraty to brazylijska kombinacja na udany
krótki, ale intensywny urlop. Piękne wodospady Iguaçu będziecie podziwiać od strony brazylijskiej jak i
argentyńskiej. Pojedziecie do kolonialnego miasteczka Paraty, usytuowanego na wybrzeżu. Paraty absolutnie
skradło nasze serca, i liczymy, że pokochacie je równie mocno! Na koniec zobaczycie symbol Rio - pomnik
Chrystusa Odkupiciela, czy znane Schody Selaróna.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - PRZYLOT DO FOZ DO IGUAÇU
Dziś przylecicie do Foz do Iguaçu, czyli bramy do najbardziej spektakularnych wodospadów świata. Odbiór z
lotniska i przejazd do hotelu. Czas wolny na spacer po mieście i zakup suwenirów.

2 DZIEŃ - WODOSPADY IGUAZU (ARGENTYNA)
Jeden z Nowych Siedmiu Cudów Świata dziś przestanie być dla Was tylko marzeniem! Pojedziecie na argentyńską
stronę wodospadów, gdzie udacie się na zwiedzanie wodospadów z bliska. Dostępne są różne ścieżki spacerowe
oraz przejażdżka pociągiem, która robi niesamowite wrażenie! Ujrzycie Diabelską Gardziel - najbardziej efektowną
część katarakt. Powrót do hotelu w Foz.

3 DZIEŃ - WODOSPADY IGUAÇU (BRAZYLIA)
Dzień przeznaczony na brazylijską stronę wodospadów Parku Narodowego Foz do Iguaçu. Tutaj zobaczycie drugie
oblicze katarakt - widoki będą bardziej panoramiczne, a aparaty suchsze. Spacerować możecie 11 kilometrami
ścieżek przyrodniczych z oszałamiających widokiem na tę potęgę natury. Powrót do hotelu w Foz.

4 DZIEŃ - PRZELOT DO RIO, PRZEJAZD DO KOLONIALNEGO PARATY
Transfer na lotnisko w Foz i przelot do Rio de Janeiro. Stamtąd pojedziecie do Paraty - klimatycznego, kolonialnego
miasteczka, położonego między zatoką a wzgórzami, które porasta bujna roślinność atlantycka. Zakwaterujecie się
w pausadzie, czyli tradycyjnym gościńcu w zabytkowych murach. Jako że w historycznym sercu Paraty obowiązuje
zakaz ruchu kołowego, to wymarzone miejsce na romantyczne spacery po wąskich, wybrukowanych uliczkach.
Uliczki te w odpowiednich fazach księżyca, powodujących przypływy i odpływy, są obmywane wodą z zatoki.

5 DZIEŃ - PARATY: REJS WZDŁUŻ COSTA VERDE
Jeszcze przed południem z portu w Paraty wypłyniecie w rejs wzdłuż Zielonego Wybrzeża po okolicznych zatokach,
plażach i bezludnych wysepkach. Zatrzymacie się w paru malowniczych miejscach na pływanie, snurkowanie wśród
rybek lub błogi odpoczynek na plaży. Wierzcie nam, widoki są fenomenalne! Powrót do portu i czas wolny na
zachwycanie się kolonialną architekturą.

6 DZIEŃ - PARATY: ZŁOTYM SZLAKIEM
Jeepy zabiorą Was dziś w podróż, łączącą naturalne scenerie z fascynującą historią Brazylii. Odwiedzicie Park
Narodowy Serra da Bocaina, w którym zachwycą Was krajobrazy bliskie (wodospady) i dalekie (rozległe panoramy).
Wstąpicie na dawny Złoty Szlak, którym ten cenny kruszec transportowano kiedyś z kopalń w regionie Minas Gerais
do portu i dalej do Europy. Na koniec czeka Was wizyta w destylarni tradycyjnego brazylijskiego alkoholu - cachaçy
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- z opcją degustacji. Powrót do Paraty w godzinach popołudniowych.

7 DZIEŃ - PRZEJAZD DO RIO DE JANEIRO
Bom dia, o Cidade Maravilhosa! Czyli: "Dzień dobry, Cudowne Miasto!" Jest wiele powodów, dla których właśnie tak
mawia się o Rio de Janeiro, a podczas tej podróży z pewnością doświadczycie kilku z nich. Kierowca odbierze Was z
Paraty i zawiezie do Waszego hotelu w dzielnicy Copacabana. Czas wolny na spacery po falującym deptaku,
pierwsze zakupy, kąpiele w Atlantyku albo też grę w beach soccera z miejscowymi.

8 DZIEŃ - RIO: CUDOWNE MIASTO W PIGUŁCE
Po śniadaniu dołaczycie do międzynarodowej grupy i ruszycie na wycieczkę po ikonicznych punktach w Rio.
Wjedziecie na pomnik Chrystusa Odkupiciela, który rozpościerając ramiona powita Was w swym mieście.
Przeprawicie się przez tropikalną puszczę Tijuca z przystankami przy wodospadach. Podejrzycie - przy odrobinie
szczęścia - paralotniarzy lądujących na plaży São Conrado. Poznacie kolorową dzielnicę Santa Teresa, przesiąkniętą
artystycznym duchem cariocas, czyli mieszkańców Rio. A w dzielnicy Lapa usiądziecie na słynnych Schodach
Selaróna w kolorze brazylijskiej ﬂagi. Powrót do hotelu. Wieczór możecie spędzić, w którymś z klubów w dzielnicy
Lapa, tańcząc sambę i popijając caipirinhę.

9 DZIEŃ - RIO: PLAŻOWANIE NA COPACABANIE
Dzień spędzicie według własnego uznania. Co polecamy Wam my? Plażować! A później złapać taksówkę lub wybrać
się na dłuższy spacer do Głowy Cukru. Drugi z symboli Rio de Janeiro - po pomniku Chrystusa - wymaga wjazdu
kolejką linową na szczyt. Warto, bo roztacza się z niego przepiękna panorama na Zatokę Guanabara i kilometry
plaż nad Atlantykiem.
(Istnieje możliwość zwiedzania miasta z polską przewodniczką.)

10 DZIEŃ - RIO: CZAS WOLNY NA PORTO MARAVILHA
Ten dzień także wykorzystacie na odpoczynek na plaży lub samodzielne spacery np. po zrewitalizowanych dokach
portowych wokół Porto Maravilha. Chętni mogą wstąpić na molo do Muzeum Jutra - ekspozycji na temat przyszłości
Ziemi, mieszczących się w futurystycznym budynku autorstwa słynnego architekta Santiago Calatravy.
(Istnieje możliwość zwiedzania miasta z polską przewodniczką.)

11 DZIEŃ - WYLOT
Transfer na lotnisko i wylot.

CENA OBEJMUJE:
plan Twojej podróży dzień po dniu z praktycznymi informacjami w wygodnej aplikacji mobilnej
transfery z/na lotniska w Brazylii
10 noclegów w hotelach w pokojach 2-osobowych z łazienką
śniadania w hotelach
transport do i z Wodospadów Iguaçu i Parku Ptaków
bilet na autobus liniowy Rio de Janeiro - Paraty - Rio Janeiro
wycieczki:
Rio w pigułce (transport grupowy, lokalny przewodnik, bilet wstępu na pomnik Chrystusa Odkupiciela)
5-godzinny rejs szkunerem wzdłuż Zielonego Wybrzeża (rejs grupowy)
Jeepami po okolicach Paraty (transport grupowy, przewodnik)
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
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CENA NIE OBEJMUJE:
biletu lotniczego do Brazylii (lot Warszawa-Foz do Iguaçu i Rio-Warszawa od ok. 3500 PLN)
biletu lotniczego wewnętrznego Foz do Iguaçu-Rio (od ok. 300 PLN)
pozostałego wyżywienia: ok. 10-30 USD dziennie na osobę
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie oraz transportu lokalnego w Rio de de Janeiro:
taxi itp. - ok. 90 USD
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
atrakcji dla chętnych
opcjonalnie: opieki pilota Kiribati Club
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