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Argentyńskie tango i dzika Amazonia 15 dni
Buenos Aires - Pampa - Colonia - Foz do Iguacu - Manaus w Amazonii - Rio de Janeiro – Niteroi
Program wycieczki
1 dzień Wylot z Polski
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Buenos Aires z przesiadką.
2 dzień Buenos Aires
Przylot do Buenos Aires. Po krótkim odpoczynku (w miarę dostępności pokoi – doba hotelowa zaczyna się o godz. 14) wyjazd
na zwiedzanie miasta zwanego „Paryżem południa”. W programie: centralny plac miasta czyli Plac Majowy (Plaza de Mayo), na
którym znajdują się najważniejsze budynki miasta: Cabildo (siedziba rady miasta z czasów kolonialnych), Casa Rosada
(siedziba obecnego rządu), Katedra Metropolitalna. Przejazd najszerszą ulicą świata Avenida 9 de Julio, przy której znajduje
sie słynny teatr (Teatro Colon). Odwiedzimy barwną dzielnicę la Boca, której powietrze nasycone jest zapachem tanga,
arystokratyczną dzielnicę Recoleta z cmentarzem, na którym spoczywa Evita Peron oraz historyczne San Telmo z kolonialnymi
budynkami. Nocleg w Buenos Aires.
3 dzień Buenos Aires
Wyjazd na pampę – farmę argentyńską. Pobyt połączony ze słynnym asado – grillowanie wołowiny argentyńskiej, degustacja
wina, poznanie zajęć i uroków codziennego życia gauchos. Pokaz wyścigów jazdy konnej, tańców i muzyki folkloru
argentyńskiego. Powrót do hotelu. Wieczorem wyjazd na kolację połączoną z przedstawieniem, gdzie głównym motywem jest
tango. Nocleg w Buenos Aires.
4 dzień Buenos Aires / Colonia (Urugwaj)
Przeprawa promem do Urugwaju, do Colonia del Sacramento, urokliwego miasteczka o kolonialnej architekturze. Miasto
zachowało swoje historyczne centrum wraz z siatką ulic dostosowaną do układu terenu. Centrum historyczne
, zbudowane
przez Portugalczyków, a później rozbudowane przez Hiszpanów, zostało wpisane jako jedyny obiekt z Urugwaju na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer i zwiedzanie miasta. Powrót do Buenos. Wieczorem czas wolny. Nocleg w Buenos
Aires.
5 dzień Buenos Aires / Foz do Iguacu
Przelot do Foz do Iguacu, gdzie znajdują się słynne wodospady. Wycieczka po argentyńskiej części wodospadów. Piesza
wyprawa, w trakcie której, z różnych punktów obserwacyjnych na szlaku wycieczki będzie można podziwiać wodospady,
a szczególnie Garganta del Diablo (Diabelska Gardziel). Przejazd przez granicę. Nocleg w Iguazu po brazylijskiej stronie.
6 dzień Foz do Iguacu
Wycieczka do Parku Narodowego Iguazu – spacer po brazylijskiej stronie połączony z oglądaniem wodospadów ze specjalnie
w tym celu wybudowanych platform. Dla chętnych możliwość przelotu helikopterem lub wycieczki łodzią przy wodospadach
(dodatkowo płatne). Nocleg w Iguazu po brazylijskiej stronie.
7 dzień Foz do Iguacu / Brasilia
Przelot do Brasilii
– stolicy Brazylii zaprojektowanej w latach 50-tych przez słynnego brazylijskiego architekta Oscara
Niemeyera i otwartej przez prezydenta Juscelino Kubitscheka w roku 1960. Uważana za jedną z najbardziej nowoczesnych stolic
świata, pełną unikalnych budynków i rozwiązań urbanistycznych. Architektura Brasilii została wpisana na międzynarodową listę
dziedzictwa kultury UNESCO jako przykład arcydzieła modernizmu XX wieku. Zwiedzanie miasta zbudowanego na planie
kondora w locie: oglądanie z zewnątrz Palácio do Planalto (Pałac Prezydencki, oficjalne miejsce pracy prezydenta Brazylii),
siedziby parlamentu, budynku Sądu Najwyższego, siedziby Ministerstwa Obrony. Wizyta w katedrze Matki Bożej
z Aparecidy oraz w otwartej w 1958 r. Kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej. Oglądanie jednego z tzw. super bloków
mieszkalnych. Są to 6-piętrowe bloki postawione na kolumnach. Nocleg w Brasilii.
8 dzień Brasilia / Manaus / Amazonia
Przelot do Manaus – stolicy Amazonii. Transfer autokarem, a następnie łodziami do lodży, położonych w dżungli nad rzeką.
Po drodze można zobaczyć tzw. spotkanie wód. Ciemne wody Rio Negro łączą się z jasnymi mulistymi wodami rzeki Solimões,
po czym wartkim nurtem płyną obok siebie nie mieszając się na odcinku 20 km. Zakwaterowanie w lodżach. Po kolacji
wycieczka łodziami canoe na oglądanie kajmanów. Nocleg w dżungli.
9 dzień Amazonia
Po śniadaniu spacer po dżungli, podczas którego można podziwiać lasy tropikalne. Powrót na lunch. Następnie wizyta
w wiosce mieszkańców Amazonii, tzw. caboclos. Okazja do łowienia piranii. Nocleg w dżungli.

10 dzień Amazonia / Manaus / Rio de Janeiro
Transfer łodziami, a następnie przejazd na lotnisko w Manaus. Przelot do Rio de Janeiro. Transfer do hotelu. Nocleg w Rio.
11 dzień Rio de Janeiro
Przed południem czas wolny. Wyjazd na zwiedzanie Rio de Janeiro. W programie Cidade Maravilhosa (Cudowne Miasto),
słynny sambodrom (z zewnątrz), objazd po centrum, Catedral Metropolitana – potężna katedra w kształcie stożka, która może
pomieścić 20 tys. osób. Przejazd przez dzielnicę Aterro do Flamengo do Urca, gdzie znajduje się największy symbol miasta:
Głowa Cukru. Głowa Cukru to góra wysokości 396 m n.p.m. Indianie nazwali ja Pau-na Acuqua, co znaczy „wysoka spiczasta
góra”. Portugalczykom kojarzyły się z pao de acucar, a poza tym granitowy monolit rzeczywiście przypominał kształtem gliniane
stożkowe formy do brylenia rafinowanego cukru. Wjazd kolejką linową na górę, skąd roztacza się 360-stopniowa panorama
tego wspaniałego miasta z pięknymi plażami jak Copacabana. Przed snem nie obędzie się bez spaceru po Copacabana,
najsłynniejszej plaży świata. Nocleg w Rio.
12 dzień Rio de Janeiro / Niteroi
Wyjazd do Niteroi, położonego u wejścia do Zatoki Guanabara, naprzeciw Rio de Janeiro, Miasta połączone są ze sobą mostem
Rio-Niterói o długości ponad 13 km. Wizyta w Fortaleza de Santa Cruz, najstarszym forcie obronnym wybudowanym przez
Francuzów w XVI wieku oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej mieszczącym się w budynku zaprojektowanym przez Oscara
Niemeyera. Powrót do Rio lokalnym promem, co daje szansę spojrzenia na krajobrazy Rio ze strony wody. Czas wolny na
spacery po Rio. Nocleg w Rio.
13 dzień Rio de Janeiro
Wizyta na Corcovado. Nad plażami dominuje słynna statua Cristo Redentor (Chrystus Zbawiciel) umieszczona na szczycie
Corcovado – Garbatej Góry o wysokości 710 m n.p.m. Postać Chrystusa z rozłożonymi ramionami tworzy znak krzyża. Na szczyt
wjedziemy pociągiem przejeżdżającym przez Las Tijuca, największy na świecie kompleks leśny w mieście. Z wagonu roztacza
się wspaniały widok na górę i miasto. Czas wolny, który można wykorzystać na wypoczynek na plaży. Po kolacji przedstawienie
podczas którego głównym motywem jest samba. Nocleg w Rio.
14 dzień Wylot z Rio do Janeiro
Przelot do Warszawy z przesiadką.
15 dzień Powrót do Warszawy

- miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego

Termin:

Symbol:

Cena od osoby:

Dopłata do pokoju 1 os.

09.10 - 23.10.2020

BRAU-10/20

6540 PLN + 3650 USD*

710 USD*

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
Cena obejmuje:
1. Przelot na trasie Warszawa - Buenos Aires i Rio de Janeiro - Warszawa
przez jeden z portów lotniczych oraz przeloty Buenos Aires - Foz do
Iguacu, Foz do Iguacu - Brasilia, Brasilia - Manaus, Manaus - Rio de
Janeiro.
2. Przejazdy autobusami lub mikrobusami wg programu.
3. Przeprawa promem i wycieczka łodziami wg programu
4. Zakwaterowanie w hotelach ***/**** w pokojach 2-os. z łazienką i
klimatyzacją (2 osoby w pokoju). W Amazonii zakwaterowanie w
lodżach.
5. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie.
6. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych
przewodników w czasie zwiedzania.
7. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).
8. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób
przewlekłych), NNW i bagażu.
9. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.
10. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
11. Podatek VAT.

Cena nie obejmuje:
1. Napojów do posiłków.
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (50 USD
płatne w Argentynie).
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych
programem zwiedzania.
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.
5. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.
Wymagania dot. paszportu RP:
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu
do Polski oraz posiadać co najmniej 2 wolne strony.
Osoby podróżujące z paszportem RP do Argentyny, Urugwaju i
Brazylii w celach turystycznych obowiązuje porozumienie o
zniesieniu obowiązku wizowego.

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.
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