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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Rio de 
Janeiro przez jeden z portów tranzytowych.

D ZIEŃ 2. Przylot do Rio de Janeiro. Transfer do hotelu. 
Zwiedzanie Rio (6 godzin): wjazd kolejka linową na Głowę 
Cukru (396 m n.p.m.). Następnie spacer po centrum: 
zwiedzanie katedry i sambodromu - gdzie tańczy słynny 
karnawałowy korowód, stadion Maracana (z zewnątrz). 
Powrót do hotelu. Nocleg w Rio.

D ZIEŃ 3. Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania Rio (6 
godzin): wjazd na Corcovado (na 709 m n.p.m.), zdjęcia 
z posągiem Chrystusa Zbawiciela w tle. Następnie wizyta 
w Ogrodzie Botanicznym. Po południu czas wolny na 
spacery. Wieczorem fakultatywnie możliwość wyjścia 
do najlepszego w Brazylii teatru tańca - wieczór w rytmie 
samby. Nocleg w Rio.

D ZIEŃ 4. Wypoczynek w Rio. Czas wolny, dla jednych pora 
na plażowanie lub kąpiele na słynnej plaży Copacabana. 
Dla innych - fakultatywnie możliwość odbycia wycieczki do 
faveli. Nocleg w Rio.

D ZIEŃ 5. Po śniadaniu transfer na lotnisko, przelot do 
Iguacu. Przylot. Przejazd na oglądanie wodospadów po 
stronie brazylijskiej. Spacery po tarasach widokowych 
i podziwianie ogromu potęgi Matki Natury. Dla chętnych 
przelot helikopterem nad wodospadami. Przejazd do hotelu, 
czas wolny. Wieczorem dla chętnych - fakultatywnie 
- możliwość skosztowania pożywnego churrasco - 
grillowanej wołowiny spożywanej zwykle z dużą ilością 
czerwonego wina i koniecznie z muzyką w tle i przyglądanie 
się popisom tanecznym artystów z całej Ameryki Łacińskiej. 
Nocleg w Iguacu.

D ZIEŃ 6. Śniadanie. Przejazd na argentyńską stronę 
wodospadów, w tym największego z nich - Garganta del 
Diablo, przejazdy i spacery po dżungli. Fakultatywnie 
rejs stateczkiem prawie pod samą gardziel wodospadu. 
Pozostali mogą w tym czasie spróbować wypatrzyć 
w gęstwinie roślinności papugę, tukana lub też niezwykle 
sympatycznego ostronosa. Powrót na stronę brazylijską, 
powrót do hotelu.

D ZIEŃ 7. Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie zapory Itaipu. 
Dla chętnych - fakultatywnie - wycieczka do Parku Ptaków. 
Nocleg w Iguacu.

D ZIEŃ 8. Bardzo wczesna pobudka. Wylot do Manaus, 
przylot do stolicy brazylijskiej Amazonii Rejs motorówką 
do niezwykłego miejsca, w którym czarne wody Rio 
Negro mieszają się z właściwą Amazonką o kolorze 
kawy z mlekiem. Powrót do portu i przejazd do bazy, 
zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg w dżungli.

D ZIEŃ 9. Po śniadaniu eksploracja dżungli łodzią i na piechotę 
-  poznawanie otoczenia z lokalnym przewodnikiem, 
który będzie „uczył” nas dżungli. Lunch. Polowanie 
z obiektywem na kajmany, leniwce, kapibary. Nabywanie 
wiedzy o roślinach i jadowitych stworzeniach. Kolacja. 
Nocna wyprawa na połów kajmanów. Nocleg w dżungli.

D ZIEŃ 10. Śniadanie. Dalsze poznawanie Amazonii. 
Spotkania z ludźmi zamieszkującymi Amazonię, wizyta 
w domu mieszkańców. Możliwość łowienia piranii (które 
można potem zjeść). Po południu żegnamy się z dżunglą 
i wracamy do cywilizacji. Przejazd do Manaus, zwiedzanie 
Teatru Amazonas. Nocleg.

D ZIEŃ 11. Od rana spacer po malowniczym i gwarnym 
porcie. Transfer na lotnisko. Wylot do Boa Vista. Przylot 
do Boa Vista. Przejazd w kierunku granicy z Wenezuelą 
do Santa Elena. Odprawa graniczna. Przyjazd do lodży, 
następnie wodospad Quebrada de Jaspe - jedyny na 
świecie wodospad o podłożu z czerwonego jaspisu 
w czarne cętki. Kolacja. Nocleg w  Santa Elena.

D ZIEŃ 12. Po śniadaniu, dla chętnych możliwość 
fakultatywnego lotu helikopterem nad Roraimą. Przejazd 
w głąb Gran Sabany. Podziwianie wodospadów Kama. 
Powrót do Santa Elena. Kolacja. Nocleg.

D ZIEŃ 13. Po śniadaniu transfer na lotnisko. Charterowy lot do 
Parku Narodowego Canaima. Przylot do najsłynniejszego 
parku w kraju. Popołudniowa wycieczka do wodospadu 
Hacha, rejs po zatoce pod wodospad. Dla chętnych 
możliwość kąpieli pod wodospadem a dla odważnych 
przejście na drugą stronę kurtyny wody. Kolacja. Nocleg 
na campie.

D ZIEŃ 14. Śniadanie. Wyprawa przez dżunglę do 
najwyższego wodospadu świata - Salto Angel odkrytego 
przez amerykańskiego lotnika. Najpierw jeepy, potem 
łodziami curiara do słynnej Auyan tepui, z której wypływa 
wodospad Angel (979 m). Sesja zdjęciowa na tle 
wodospadu. Powrót na kolację i nocleg do campu.

D ZIEŃ 15. Po śniadaniu czas wolny na spacery, zakup 
pamiątek lub dla chętnych lot nad wodospadem Angel. 
Kolacja i nocleg na campie.

D ZIEŃ 16. Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do 
Caracas via Puerto Ordaz. Przylot do Caracas. Transfer do 
hotelu na nocleg.

D ZIEŃ 17. Po śniadaniu zwiedzanie Caracas: Plaza Bolivar 
oraz modernistyczna architektura w biznesowym centrum. 
Po południu transfer na lotnisko. Wylot do Europy.

D ZIEŃ 18. Przylot do Europy, przesiadka na samolot do 
Warszawy. Przylot do Warszawy.

BRAZYLIA - WENEZUELA

TERMINY:

* wysoki sezon lotniczy - dopłata 800 PLN + 100 USD
** termin sylwestrowy - dopłata 1 740 PLN + 300 USD

CENA: 

9 970 PLN + 3160 USD 
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 9 970 PLN + 1760 USD x kurs sprzedaży PeKaO 
SA na 35 dni przed terminem wyjazdu (minus I rata)
III rata: 1 400 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:

-  przeloty na trasie Warszawa - Rio de Janeiro - Iguacu 
- Manaus - Boa Vista, Santa Elena - Canaima - Puerto 
Ordaz - Caracas - Warszawa

-  transport: mikrobusy, samoloty, łodzie
-  zakwaterowanie: hotele 3***, pokoje 2- osobowe 

z łazienkami, w dżungli brazylijskiej, Santa Elena 
i Canaimie - lodge traperskie, 

-  wyżywienie: śniadania, w Santa Elena - 2 posiłki, 
w dżungli brazylijskiej i Canaimie - 3 posiłki

- opiekę pilota i miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

CENA NIE ZAWIERA:

- bilety wstępu 190 USD
- napiwki ok. 80 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 780 USD

28.01 - 14.02.2017*
05.03 - 22.03.2017
20.04 - 07.05.2017*
10.08 - 27.08.2017*

23.09 - 10.10.2017
08.11 - 25.11.2017
21.11 - 08.12.2017
26.12 - 12.01.2018**


