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BRAZYLIA karnawałowa 
Salwador – Manaus - Rio de Janeiro – Iguazu (strona brazylijska i argentyńska) 

 

 
 

DZIEŃ 1 – 06.02.2021 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie (hala odlotów, część B). Wylot do Salwadoru przez 2 porty tranzytowe.  
 
DZIEŃ 2 – 07.02.2021 
Przylot do Salwadoru. Przejazd do hotelu (zakwaterowanie uzależnione od dostępności pokoi). Następnie zwiedzanie 
miasta (4 godziny), które zachwyca niezwykłą, dobrze zachowaną architekturą kolonialną, wśród której najbardziej 
wyróżnia się katedra i barokowy kościół św. Franciszka, którego wnętrze przytłacza przepychem i mnogością 
ornamentów i detali. W przerwach między zwiedzaniem możliwość zakupu pamiątek. Nocleg w Salwadorze. 
 
DZIEŃ 3 – 08.02.2021 
Śniadanie. Wypoczynek w Salwadorze - korzystanie z uroków plaży i kąpieli w ciepłych wodach oceanu lub dla 
chętnych fakultatywna wycieczka na wyspę w Zatoce Wszystkich Świętych - Itaparica (ok. 60 USD). Nocleg w 
Salwadorze. 
 
DZIEŃ 4 – 09.02.2021 
Bardzo wczesna pobudka. Wylot do Manaus. Przylot. Rejs do 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. 
 
DZIEŃ 5 – 10.02.2021 
Po śniadaniu eksploatacja dżungli łodzią i na piechotę – poznawanie otoczenia z lokalnym przewodnikiem, który 
będzie „uczył” nas dżungli. Obiad. Polowanie z obiektywem na kajmany, leniwce, kapibary. Nabywanie wiedzy o 
roślinach i jadowitych stworzeniach. Kolacja. Nocna wyprawa na połów kajmanów. Nocleg w dżungli. 



 
 
DZIEŃ 6 – 11.02.2021 
Śniadanie. Dalsze poznawanie Amazonii. Spotkania z ludźmi 
zamieszkującymi Amazonię, wizyta w domu mieszkańców. Możliwość 
łowienia piranii (które potem można zjeść). Obiad. Po południu 
żegnamy się z dżunglą i wracamy do cywilizacji. Przejazd do Manaus. 
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg w Manaus. 
 
DZIEŃ 7 – 12.02.2021 
Po śniadaniu zwiedzanie Manaus. Transfer na lotnisko. Wylot do Rio, 
przylot. Przejazd do hotelu. Nocleg w Rio. 
 
DZIEŃ 8 – 13.02.2021 
Zwiedzanie Rio (6 godzin): wjazd na Głowę Cukru (396 m n. p. m.), sesja zdjęciowa z Rio i Zatoką Guanabara w tle. 
Spacer po centrum: zwiedzanie katedry i przejście obok stadionu Maracany. Transfer do hotelu. Wieczorem 
fakultatywnie możliwość wyjazdu na karnawał na Sambodrom - główną trybunę karnawałową. Obserwacja wyczynów 
uczestniczących szkół tanecznych (koszt ok. 250 USD). Nocleg w Rio. 
 
DZIEŃ 9 – 14.02.2021 
Śniadanie. Ciąg dalszy zwiedzania Rio (6 godzin): wjazd na punkt widokowy na 709 m n.p.m., skąd 30-metrowy 
Chrystus Zbawiciel otwiera swe ramiona w opiekuńczym geście. Następnie wizyta w Ogrodzie Botanicznym. Nocleg w 
Rio. 
 
DZIEŃ 10 – 15.02.2021 
Wypoczynek w Rio. Czas wolny, dla jednych pora na odsypianie karnawałowej nocy, dla innych chętnych 
fakultatywnie wyjazd do faveli. Kolejna noc uciech. Komu jeszcze sił starczy fakultatywnie wieczorem wyjazd na 
Samborom (bilety we własnym zakresie lub włączenie się bezpłatnie w uliczny taneczny korowód). Nocleg w Rio. 

 
DZIEŃ 11 – 16.02.2021 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Wylot do Iguacu, 
przylot. Zwiedzanie wodospadów po stronie 
brazylijskiej, spacer po platformach widokowych, 
podziwianie dzieła Matki Natury. Nocleg w Iguacu. 
 
DZIEŃ 12 – 17.02.2021 
Po śniadaniu przejazd na oglądanie wodospadów po 
stronie argentyńskiej, w tym największego z nich - 
Garganta del Diablo. Próba znalezienia w gęstwinie 
roślinności papugę, tukana lub też niezwykle 
sympatycznego ostronosa... Nocleg w Iguacu. 
 
DZIEŃ 13 –18.02.2021 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Wylot do Sao 
Paulo. Przerwa tranzytowa. Wylot do Europy. 
 

DZIEŃ 14 – 19.02.2021 
Lądowanie na lotnisku Chopina w Warszawie. 
 
 
Termin: 6.02 – 19.02.2021 
 
CENA: 10 370 PLN + 1 990 USD 
I rata: 2 000 PLN płatne przy zapisie,  
II rata: 10 370 – 2 000 = 8 370 PLN na 35 dzień przed wyprawą 
III rata: 1 990 USD uczestnik zabiera ze sobą 
 



 
Cena zawiera: 

 przeloty na trasie Warszawa –- Salwador – Manaus - Rio de Janeiro – Iguacu – Sao Paulo – 
Warszawa, 

 transport: mikrobusy, łódź, samolot, 
 zakwaterowanie: hotele 3*, pokoje 2-osobowe z łazienkami, w centralnej Brazylii (poza Manaus) – 

logde w dżungli,  
 wyżywienie: śniadania w Rio, Iguazu, Manaus i Salwadorze; 3 posiłki dziennie w dżungli,  
 opiekę pilota i miejscowych przewodników, 
 ubezpieczenie Europa (KL 30.000 EUR, NNW 3.000 EUR) 

 
Cena nie zawiera: 

 bilety wstępu: 170 USD  
 napiwki: 80 USD 
 dopłata do pokoju 1-osobowego: 980 USD 
 bilet wstępu na trybunę Sambodromu (w sobotę, II liga) ok. 250 USD 
 wycieczek fakultatywnych wymienionych w programie: ok. 60 USD 
 obiadów i kolacji w Rio, Iguazu, Manaus i Salwadorze 

 


