MANAUS i AMAZOŃSKA DŻUNGLA

Kraj: Brazylia
Liczba dni: 5
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/314/
Manaus to wrota do brazylijskiej części Amazonii. Wyruszycie stąd na obcowanie z piękną przyrodą i relaks pośród
zieleni. Podczas spaceru po lesie deszczowym poznacie tajniki niektórych roślin, popłyniecie do skrzyżowania
dwóch rzek - Rio Negro i Solimões , a także odwiedzicie lokalnych mieszkańców. Przy odrobinie szczęścia

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - MANAUS: WROTA AMAZONII
Przylot do Manaus i transfer do hotelu. Jeśli czas pozwoli, pojedziecie na zwiedzanie stolicy Amazonii z
przewodnikiem. Odwiedzicie m.in.: targ z lokalnymi specjałami, widowiskowy Teatr Amazonas, Pałac Rio Negro,
katedrę oraz pływający port.

2 DZIEŃ - AMAZONIA: PRZEPRAWA CANOE
Z Manaus wyruszycie do wodospadu Castanho, przekraczając most nad Rio Negro. Później łodzią dotrzecie do
lodge'y z widokiem na rzekę. Po lunchu wybierzecie się na wycieczkę kajakami canoe połączoną z wypatrywaniem
ptaków, małp i innych zwierząt typowych dla regionu Amazonki. Kolacja i nocleg w lodge.

3 DZIEŃ - AMAZONIA: FAUNA, FLORA I DZIEDZICTWO
Po śniadaniu wraz z lokalnym przewodnikiem wyruszycie do dżungli na spacer. Dowiecie się ciekawostek o
leczniczych właściwościach roślin regionu, poznacie nazwy poszczególnych drzew i roślin, a przy odrobinie
szczęścia spotkacie też zwierzęta. Odwiedzicie rdzenną społeczność i przyjrzycie się uprawie manioku. Weźmiecie
też udział w pokazie tradycyjnych tańców. Po spacerze wrócicie do lodge na relaks, kolację i sen.

4 DZIEŃ - AMAZONIA: SPOTKANIE RZEK
Z rana pod okiem przewodnika wyprawicie się na łowienie piranii i innych amazońskich ryb. Chętni wykąpią się w
rzece z różowymi delﬁnami. Na koniec wyruszycie w rejs na spotkanie rzek - miejsca, gdzie Rio Negro i Solimões
łączą się, tworząc potężną Amazonkę. Powrót do Manaus wczesnym wieczorem i nocleg w hotelu.

5 DZIEŃ - WYLOT Z MANAUS
Transfer na lotnisko i wylot.

CENA OBEJMUJE:
plan Twojej podróży dzień po dniu z praktycznymi informacjami w wygodnej aplikacji mobilnej
transfery z/na lotnisko w Manaus
2 noclegi w lodge w dżungli w pokoju 2-osobowym z klimatyzacją
2 noclegi w hotelu 3-4* w pokoju 2-osobowym z klimatyzacją
pełne wyżywienie
transfery do i z lodge
wszystkie wycieczki wg programu
opiekę lokalnych przewodników podczas wycieczek
wodę mineralną i soki podczas wycieczek
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW
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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 do i z Manaus
napojów do posiłków
zwyczajowych napiwków
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
opcjonalnie: opieki pilota Kiribati Club
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