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BRAZYLIA z Amazonią i Pantanalem - wyprawa 
 
Trasa: Salvador de Bahia – Rio Negro – Manaus – Amazonia – 
Cuiba – Pantanal – Wodospady Iguazu – Asuncion – Rio de 
Janeiro 
 
 
 
 
 
 

Brazylia to kraj słońca, niezwykłej przyrody oraz szczęśliwych, radosnych i pogodnych ludzi. Brazylia 
to Amazonia, Indianie, karnawał w Rio de Janeiro, czarny Salvador, capoeira, samba, piękne kobiety i 
życie w spowolnionym tempie. Choć tak naprawdę, głównym powodem, przemawiającym za podróżą 
do Brazylii, jest przyroda. Gdzie nie spojrzeć – dookoła las deszczowy… mnóstwo parków i natury. Z 
pewnością wyjątkową atrakcję pod tym względem stanowią imponujące wodospady Iguazu. 
 
Największe atrakcje:  

 Salvador de Bahia – pierwsza stolica Brazylii, jedno z najbardziej fascynujących i barwnych 
miast 

 Manaus – stolica Amazonii 

 Wyprawa w głąb lasu deszczowego 

 Tajemnica rzek Solimos i Rio Negro 

 Fascynujący ekosystem Pantanalu – ptasi raj i spektakularne zachody słońca 

 Wodospady Iguazu – najrozleglejsze i najpiękniejsze wodospady na świecie 

 Asuncion – stolica Paragwaju, zwana „matką miast” 

 Rio de Janeiro – słoneczne plaże, gorąca samba i statua Chrystusa Zbawiciela 
 
 Termin:     Cena:     
 10.03 – 27.03.2018r.   7390 zł + 4498 USD 
 07.06 – 24.06.2018r.   7390 zł + 4498 USD 
  09.08 – 26.08.2018r.   7390 zł + 4498 USD 
 11.10 – 28.10.2018r.   7390 zł + 4498 USD 
 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Salvador de Bahia (-/-/-)  
Zbiórka w Warszawie, przelot do Salvador de Bahia. 
 
Dzień 2 Salvador de Bahia (-/-/-)  
Przylot do Salvador de Bahia, miasta zbudowanego przez Portugalczyków w XVI i XVII wieku na wzór 
Lizbony, które było pierwszą stolicą Brazylii i gdzie wciąż żywe są tradycje dawnych czasów. Przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie, odpoczynek po podróży.    
 
Dzień 3 Salvador de Bahia (S/L/-)  
Zwiedzanie jednego z najbardziej fascynujących miast Brazylii, Salvador de Bahia, to stolica kultury 
brazylijskich, mieszanka wpływów kulturowych afrykańskich, europejskich i tradycji prekolumbijskich. 
Historyczne dzielnice miasta z piękną kolonialną architekturą stanowią o niepowtarzalnym jego uroku. 
Zobaczymy Fort Barra z latarnią morską, Plac Cmapo Grande, pomnik niepodległości, Pałac Rio 
Branco, barokowa katedrę - Catedral Basilica de Sao Salvador, słynny kościół Nosso Senhor do Bonfim 
nazywany kościołem cudów i uzdrowień, z pięknymi freskami na drewnianym sklepieniu, kościół 
Franciszkanów, wzgórze Serrat. Wieczorem czas wolny. 
 
Dzień 4 Salvador de Bahia (S/-/-)  
Przedpołudnie poświęcony na dalsze zwiedzanie miasta oraz bliższego poznania fascynującej kultury 
brazylijskiej. Zobaczymy Dolne Miasto z jego barokową zabudową kolonialną oraz panoramę na Zatokę 
Wszystkich Świętych. Popołudniu czas na plażowanie i relaks nad oceanem. 
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Dzień 5 Salvador de Bahia – Manaus/Amazonia (S/-/-)  
Wczesny transfer na lotnisko w Salvador de Bahia, przelot do Manaus - stolicy Amazonii, powstałej w 
okresie boomu kauczukowego. Po przylocie przejazd do hotelu, następnie spacer z pilotem po centrum 
miasta – m. in. katedra, Teatro Amazonas, Opera Colon, Palacio Rio Negro, targ miejski, relaks w jeden 
z kafejek nad największą rzeką świata. Nocleg w Manaus.  
 
Dzień 6 Amazonia (S/L/K)  
Przejazd busem z Manaus, następnie rejs łodzią motorową po Amazonce, w głąb dżungli do miejsca 
gdzie spotykają się rzeki Solimos i Rio Negro – tu czeka nas jeden z największych spektakli natury, 
spotkanie dwóch potężnych rzek  które różnią się nie tylko barwą ale także temperaturą wody. W 
godzinach południowych zakwaterowanie w lodży. Po lunchu rejs lodzą motorową po okolicy położonej 
na terenie rezerwatu chroniącego zalewowe lasy Igapo. Po kolacji nocne safari w poszukiwaniu 
kajmanów i innych zwierzą aktywnych nocą. Nocleg w dżungli.  
 
Dzień 7 Amazonia (S/L/K)  
O wschodzie słońca rejs połączony z obserwacją ptaków i innych mniejszych oraz większych 
mieszkańców Amazonii. Powrót na śniadanie, następnie trekking po lesie amazońskim i bliskie 
spotkanie z potęgą i pięknem kruchego bogactwa lasów Amazonii. Powrót na lunch. Dalej kolejna 
wycieczka - tym razem spróbujemy połowów piranii. Nocleg w dżungli.  
 
Dzień 8 Amazonia/Manaus – Cuiba/Pantanal (S/-/-)  
Powrót do Manaus, przejazd na lotnisko. Przelot z przesiadką do Cuiabá, miasta będącego „bramą” do 
jednego z najbogatszych przyrodniczo obszarów na świecie. Po przylocie transfer do hotelu, nocleg w 
Cuiba. 
 
Dzień 9 Pantanal (S/L/K)  
Rozpoczynamy przygodę w Pantanal. To unikalne miejsce w skali kontynentu, jedne z największych 
obszarów podmokłych naszej planecie. To obszar ponad 230.tys.km2, posiadający zróżnicowane 
siedliska od lasów tropikalnych wiecznie zielonych w części północnej po lasy okresowo suche, 
sawanny i tereny trawiaste. Ogromne bogactwo fauny związane jest z sezonowością klimatu (pora 
sucha i deszczowa) jaki i różnorodnością flory. Największym bogactwem fauny Pantanalu są ptaki- jest 
tu 700 gatunków płatków. Przejazd w głąb jednego z największych terenów zalewowych w Ameryce 
Południowej. Podczas przejazdu postoje w najciekawszych i najbardziej spektakularnych miejscach 
Pantanalu. Po  dotarciu do ecologdge zakwaterowanie. W tym niezwykłym miejscu czekają nas 
wycieczki piesze, wycieczki łodziami motorowym. Jednym z najważniejszych punktów tego dnie będzie 
spektakularny zachód słońca. Nocleg w Pantanal. 
 
Dzień 10 Pantanal (S/L/K)  
Pantanal to ptasi raj a o wschodzie słońca najłatwiej spotkać i usłyszeć skrzydlatych mieszkańców tego 
unikalnego miejsca na Ziemi. Wycieczka o wschodzie słońca. Po śniadaniu safari przyrodniczo- 
fotograficzne. Powrót na lunch. Następnie rejs po labiryncie zalewowych terenów Pantanalu i kolejna 
okazja podziwiania spektakularnego zachodu słońca. Nocleg w Pantanal.   
 
Dzień 11 Pantanal/Cuiba (S/L/-)  
Wcześnie rano wyruszymy w rejs podczas którego będziemy mieli okazje do spotkania z małymi I 
dużymi mieszkańcami Pantanalu. Po lunchu powrót do Cuiaba, czas wolny. Nocleg w Cuiba. 
 
Dzień 12 Cuiba – Foz do Iguazu (S/-/-)  
Przejazd na lotnisko w Cuiba, przelot z przesiadką do Foz do Iguazu przy granicy z Argentyną i 
Paragwajem, gdzie znajdują się najpiękniejsze wodospady świata, które zaczęły formować się ok. 200 
mln lat temu, podczas rozdzielenia kontynentów Ameryki Południowej i Afryki. Wodospad tworzy rzeka 
Iguaçu, która spada z wysokości 80 m i tworzy 275 oddzielnych, mniejszych wodospadów. Po przylocie 
przejazd do hotelu, następnie udamy się na miejsce gdzie w malowniczej scenerii Rio Iguazú I Rio 
Parana stykają się granice trzech państw: Argentyny, Brazylii i Paragwaju. Wieczorem, możliwość 
nocnej wycieczki do Parku Narodowego Iguazú, gdzie w świetle księżyca można podziwiać jedne z 
cudów natury. Nocleg w Foz do Iguazú.   
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Dzień 13 Park Narodowy Iguazu/Argentyna (S/-/-)  
Wycieczka do Parku Nordowego Iguazú po stronie argentyńskiej, gdzie znajduje się 19 większych 
katarakt. Przekroczymy granicę Argentyny I Brazylii, by podziwiać z bliska jeden z najwspanialszych 
spektakli natury nie tylko z lądu ale i z wody. Przez cały dzień będziemy mogli do woli cieszyć się 
widokiem Wodospadów Iguazú  po stronie argentyńskiej. Po południu powrót do Foz do Iguazu Iguazú. 
Dla chętnych (fakultatywnie ok.60 USD) rejs lodzą motorową wprost do jednego z najbardziej 
spektakularnych miejsc czyli do Gardzieli Diabła – Garganta del Diablo. Wieczorem, dla chętnych 
(fakultatywnie ok.80 USD) tradycyjna kolacja z wieczorem folklorystycznym – Fiesta brazilera. Nocleg w 
Foz do Iguazu.     
 
Dzień 14 Asuncion/Paragwaj (S/-/-)  
Wycieczka do Asuncion – stolicy Paragwaju, jednej z najstarszych hiszpańskich osad w Ameryce 
Południowej, najstarszej osady położonej na wschód od Andów, nazywanej często "matką miast", 
ponieważ stąd wyruszały ekspedycje kolonialne, które zakładały nowe miasta na podbijanych terenach. 
Podczas zwiedzania zobaczymy m.in. Palacio de Gobierno, Panteon de los Heroes, Catedra 
Metropolitana, Teatro Municipal oraz Casa de la Independiencia. Przejazd do San Bernardino i relaks 
nad Jeziorem Ypacarai. Powrót na nocleg do Foz de Iguaçu 
 
Dzień 15 Foz do Iguazu – Rio de Janeiro (S/-/-)  
Przed południem udamy się do Parku Narodowego Foz de Iguaçu po stronie brazylijskiej. Zobaczymy 
również Park Ptaków. Dla chętnych (fakultatywnie ok.110 USD ) możliwość przelotu helikopterem nad 
wodospadami Iguazú. Po południu transfer na lotnisko w Foz, przelot do Rio de Janeiro. Po przylocie 
przejazd do hotelu. Nocleg w Rio de Janeiro. 
 
Dzień 16 Rio de Janeiro (S/-/-)  
Zwiedzanie miasta pełnego kontrastów, które z jednej strony może zaliczać się do 
najnowocześniejszych metropolii świata, z drugiej - znajdują się w nim dzielnice biedy. Stojąca na 
szczycie 710-metrowego, granitowego wzniesienia statua Chrystusa Zbawiciela jest symbolem miasta i 
gościnności Brazylijczyków, witając przybyszy otwartymi ramionami. W programie: wjazd kolejką linową 
na słynny szczyt ‘’Głowa Cukru’’, podziwianie olśniewającej panoramy Rio. Wjazd na szczyt Corcovado 
ze statuą Chrystusa. Spacer wzdłuż słynnych plaż: Sao Conrado, Leblon, Ipanema i Copacabana. 
Wieczorem możliwość zakosztowania nocnego życia w dzielnicy Lapa, słynnej z klubów samby.  
 
Dzień 17 Rio de Janeiro (S/-/-)  
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie centrum Rio. W programie m.in. katedra São Sebãstio, dzielnica Santa 
Teresa, która uważana była za dzielnicę ekskluzywną, zamieszkiwaną przede wszystkim przez elity i 
artystów, dzielnica Lapa, nazywana Motmartre Ameryki Południowej. Czas na ostanie zakupy. 
Wieczorem transfer na lotnisko, wylot do Europy.   
 
Dzień 18 Warszawa (-/-/-)  
Przylot do Warszawy. 
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Cena obejmuje:  

 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Salvador de Bahia, Rio de 
Janeiro/Warszawa,  

 06 przelotów wewnętrznych (Salvador de Bahia/Manaus/Brasilia/Cuiba/Sao Paulo/Foz do 
Iguazu/Rio de Janeiro),  

 noclegi w hotelach 3* wg lokalnej kategoryzacji; w Amazonii i Pantanal – ecologde (dopłata do 
pokoju 1-os. 995 USD),  

 późne wykwaterowanie z hotelu w Rio w dniu wylotu, 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja)   

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania (bus, łodzie, canoe),  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 rejs statkiem po Rio Negro, połów piranii, 

 usługi lokalnych przewodników w miejscach, gdzie jest to konieczne,   

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłatę wjazdową do Brazylii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.   

 
Cena nie obejmuje:  

 innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji,  

 wycieczek fakultatywnych,  

 biletów wstępu ok. 320 USD,  

 napiwków,  

 wydatków osobistych,  

 opłat za filmowanie i fotografowanie, 

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł.  
 
UWAGI – Kalkulacja dla grupy min. 08.osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. 
Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. 
Ostateczne ceny biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w 
cenach biletów wstępu. 
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