BRAZYLIA z wyprawą do Amazonii
ARGENTYNA * URUGWAJ – dla koneserów
16 dni

TERMIN: 07 – 22.10.2022
CENA:

15.990 PLN + 750 USD

1 DZIEŃ
Spotkanie na lotnisku Chopina w Warszawie w godzinach
porannych. Wylot do Brazylii. Posiłki w samolocie. Po przylocie
do Rio de Janeiro w godzinach wieczornych transfer do hotelu na
nocleg.
2 DZIEŃ
Po śniadaniu odpoczynek na najsłynniejszej plaży Rio –
Copacabana. Dla chętnych fakultatywna wycieczka do
PETROPOLIS: pałac cesarza Pedra II, dom Santosa Dumonta,
katedra (ok. 45 USD). Kolacja w churrascaria. Wieczorem
fakultatywnie Samba Show w kabarecie Platforma 1 – płatne ok.
95 USD. Nocleg w Rio.

RIO de JANEIRO * PETROPOLIS * SALVADOR de
BAHIA * AMAZONIA * SAO PAULO *
APARECIDA do NORTE * wodospady IGUAZU *
BUENOS AIRES * PAMPA * LUJAN
MONTEVIDEO
Tropikalne Frades i Itaparica w Zatoce Wszystkich Świętych
(ok.55 USD, z obiadem). Kolacje i noclegi w Salvador.
7 DZIEŃ
Po śniadaniu przelot do stolicy AMAZONII - MANAUS.
Zwiedzanie gmachu opery, katedry i Mercado Municipal z
wyrobami rzemieślniczymi, ziołami itd. Transfer do hotelu na
skraju dżungli amazońskiej, relaks na basenie. Kolacja i nocleg.
8 DZIEŃ
Po śniadaniu całodniowa wycieczka do Miejsca Spotkania Wód,
gdzie brązowe wody Rio Solimoes łączą się z czarnymi wodami
Rio Negro, wizyta w wiosce Indian Desania, oglądanie fauny
i flory deszczowych lasów AMAZONII podczas pieszej wędrówki
przez dżunglę. Obiad. Połów piranii. Wyprawa łodzią
w poszukiwaniu kajmanów. Kolacja i nocleg w okolicach Manaus.
9 DZIEŃ
Po śniadaniu wizyta w hotelowym mini ZOO, gdzie zobaczymy
faunę lasów Amazonii (jaguar, ocelot, kapibary, pekari, papugi,
małpy, ostronosy). Przejazd na lotnisko i przelot do Sao Paulo na
kolację i nocleg.

3 DZIEŃ
Po śniadaniu zwiedzanie RIO de JANEIRO: plac XV de
Novembre, Pałac Cesarski, spacer po kolonialnej części Rio
z katedrą i Teatrem Miejskim. Wjazd pociągiem przez las
atlantycki na wzgórze Corcovado z pomnikiem Chrystusa
Odkupiciela i kolejką linową na „Głowę Cukru”- niezwykłe
wzgórze górujące nad Rio i Zatoką Guanabara; stadion Maracana,
sambodrom. Późnym popołudniem plażowanie. Kolacja i nocleg
w Rio.
4 DZIEŃ
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Salvadoru.
Zwiedzanie SALVADOR de BAHIA, pierwszej stolicy Brazylii,
dokąd trafiła większość z 5 milionów afrykańskich niewolników:
fort św. Antoniego i latarnia morska Barra; place Pelourinho
i Terreiro de Jesus, Mercado Modelo z pamiątkami z regionu
Bahia; barokowe kościoły św. Franciszka i Bomfim. Kolacja
i nocleg w Salvadorze.
5 i 6 DZIEŃ
Po śniadaniach odpoczynek na najpiękniejszych plażach Brazylii.
Możliwość udziału w dodatkowo płatnych wycieczkach
fakultatywnych: Praia do Forte (ok. 60 USD) - ośrodek badań nad
5 gatunkami żółwi, rezerwat lasu atlantyckiego Sapiranga, zamek
Garcia de Avila, plażowanie, wizyta u hippisów; Wyspy

10 DZIEŃ
Po śniadaniu zwiedzanie SAO PAULO: park Ibirapuera
z pomnikiem Bandeirantes, katedra, Patio de Colegio, skwer Sao
Bento, budynki Martinelli i Italia, park Ipiranga z grobem Pedro I,
spacer po Avenida Paulista i parku Trianon. Dla chętnych (ok.
85 USD) popołudniowa wycieczka do Sanktuarium Maryjnego
APARECIDA do NORTE, odwiedzanego przez ok. 7 mln
pielgrzymów rocznie. Kolacja i nocleg w Sao Paulo.

11 DZIEŃ
Po śniadaniu przelot do Foz de Iguazu. Wycieczka nad leżące
w pięknym, tropikalnym lesie deszczowym, największe na świecie
WODOSPADY IGUAZU z 275 kaskadami, gdzie widok zapiera
dech w piersiach. Zobaczymy wodospady Iguazu od strony
brazylijskiej. Spacer od hotelu Cataratas do podnóża Gardzieli
Diabła. Obserwacja miejscowej fauny: ostronosów, iguan,
kolorowych motyli. Kolacja i show folklorystyczny Ameryki
Południowej (RAFAIN). Nocleg w Foz de Iguazu.

12 DZIEŃ
Po śniadaniu zwiedzanie argentyńskiej strony wodospadów.
Najważniejszym punktem wycieczki jest podziwianie rwących
wodospadów z bliska, na wyciągnięcie ręki, spacer po wiszących
pomostach. Postój przy Gardzieli Diabła – najbardziej ekscytującej
części wodospadów. Dla chętnych (ok. 30 USD) Aventura Nautica
– przepłynięcie łodzią pod wodospadami. Transfer na lotnisko
i przelot na kolację i nocleg do Buenos Aires.
13 DZIEŃ
Po śniadaniu czas wolny w Buenos Aires lub całodniowa
wycieczka fakultatywna do Urugwaju (dodatkowo płatna ok. 240
USD). Przepłynięcie szybkim promem przez Rio de la Plata do
stolicy Urugwaju MONTEVIDEO. Obiad. Zwiedzanie: Plac
Niepodległości z pomnikiem Artigasa i teatrem, parlament,
wzgórze Montevideo z cytadelą, stadion 100-lecia. Powrotna
podróż promem na kolację i nocleg do Buenos Aires.
14 DZIEŃ
Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Maryjnego w LUJAN.
Następnie wyjazd na pampę. Zwiedzanie jednej z estancia
(majątku ziemskiego). Możliwość udziału w jeździe konnej i
powożeniu bryczkami. Obiad przy charakterystycznej muzyce
gauchos – argentyńskich kowbojów i pokaz ich jazdy konnej.
Wieczorem dla chętnych fakultatywnie Tango Show z kolacją
(dodatkowo 85 USD). Nocleg w Buenos Aires.
15 DZIEŃ
Po śniadaniu zwiedzanie BUENOS AIRES: dzielnica portowa La
Boca, cmentarz Recoleta ze wspaniałymi grobowcami, m.in. Evity
Peron; ogród Palermo, Plaza de Mayo, Pałac Kongresowy, katedra
z grobem Jose de San Martin. Transfer na lotnisko i wylot do
Polski w godzinach popołudniowych. Posiłki w samolocie.
16 DZIEŃ
Przylot do Warszawy w godzinach popołudniowych.
















CENA OBEJMUJE:
zakwaterowanie: 14 noclegów w hotelach 4* w pokojach
2- osobowych z klimatyzacją,
wyżywienie: śniadania, kolacje i 2 obiady,
przelot samolotami rejsowymi na trasie: Warszawa – Rio de
Janeiro, Buenos Aires – Warszawa z opłatami lotniskowymi
i paliwowymi,
5 przelotów liniami wewnętrznymi: Rio de Janeiro – Salvador
– Manaus – Sao Paulo – Iguazu – Buenos Aires,
autokar lub minibus z klimatyzacją,
ubezpieczenie NNW, KL, bagażu,
opiekę pilota,
pokaz tańców latynoamerykańskich w Rafain, występy
folklorystyczne w Amazonii i gaucho na pampie,
składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

CENA NIE OBEJMUJE:
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów z lokalnymi
przewodnikami – 330 USD
dodatkowych fakultatywnych wycieczek (podane ceny są
orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od liczby
uczestników),
zwyczajowych napiwków dla miejscowych kierowców
i przewodników – 50 USD,
napojów do obiadów i kolacji.

Przy zgłoszeniu wpłata I raty w wysokości 2000 PLN. Na
3 miesiące przed wyjazdem wpłata II raty tj. 6000 PLN.
Na 60 dni przed wyjazdem wpłata III raty tj. 7990 PLN.
Część dewizową kosztów imprezy Klient wpłaca pilotowi
grupy w czasie podróży.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Językiem urzędowym w Brazylii jest język portugalski,
w Urugwaju i Argentynie - hiszpański. Waluta Brazylii to real,
Urugwaju to peso i Argentyny również peso. Wymiany
dokonuje się w bankach i kantorach. Można posługiwać się
kartą kredytową, jednak wskazane jest zabranie gotówki,
najlepiej USD.
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich udających
się do Brazylii, Argentyny i Urugwaju. Paszport musi być
ważny minimum 180 dni od dnia wyjazdu. Przy przekraczaniu
granicy podróżujący otrzymuje kartę wjazdu. Należy ją
bezwzględnie zachować i przechowywać w innym miejscu niż
paszport, gdyż w razie utraty lub uszkodzenia paszportu tylko
na jej podstawie można opuścić Brazylię. Przy wwozie
i wywozie waluty do 4000 USD nie ma obowiązku wypełniania
deklaracji celnej.
Zabronione jest wywożenie wyrobów z rzadkich lub dzikich
zwierząt (np. pióropusze) oraz produktów wykonanych ze
skóry zwierząt chronionych jest możliwe jedynie za specjalną
zgodą kompetentnych władz.
Ceny w Brazylii i Argentynie są podobne do cen w Polsce.
Warto kupić wyroby ze skóry i biżuterię. Najbardziej jednak
oryginalne są wyroby rękodzieła indiańskiego, jak: ozdoby,
broń biała, instrumenty perkusyjne.
Można korzystać tylko z telefonów komórkowych
trójsystemowych lub automatów na karty telefoniczne. Dla
własnego bezpieczeństwa wskazane jest pozostawienie w domu
wszelkich ozdób ze złota i kamieni szlachetnych.
Hotele na trasie są wysokiej klasy, 4*, z basenami, pokoje
klimatyzowane, TV, telefon, suszarki do włosów oraz
dodatkowo płatny mini barek i sejf; wyżywienie w większości
w formie bufetu.
Ze względu na silne słońce warto mieć krem ochronny.
Polecamy zabrać ze sobą kurtki przeciwdeszczowe, stroje
kąpielowe, mały plecak na wycieczki fakultatywne oraz
repelenty (autan, off).

ZALECANE SZCZEPIENIE P/ŻÓŁTEJ GORĄCZCE
(ważne przez 10 lat).
Informacje o chorobach tropikalnych i profilaktyce można zasięgnąć
m. in. w następujących placówkach:

Gdynia-Poradnia
Chorób
Zakaźnych,
Tropikalnych
i Pasożytniczych UCMMiT, ul. Powstania Styczniowego 9B –
tel: 58 6998676,

Warszawa – Wojewódzka Stacja Sanit.-Epidemiologiczna,
ul. Żelazna 69 – tel. 22 6203528,

Bydgoszcz – klinika Chorób Zakaźnych AM, ul. Św. Floriana,
tel. 52 3220032,

Poznań – Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych,
ul. Przybyszewskiego 49, tel. 61 8691421,

Wrocław – Poradnia Medycyny Tropikalnej NZOZ, ul. Oławska
14, tel. 71 3449330, 3448854.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo
www.cimp.pl oraz na stronie internetowej biura.

Ewentualna dopłata do pokoju 1-osob – 990 USD.
Zniżka dla Stałych Klientów (po raz czwarty z BPT
CARITAS) – 230 PLN
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