Poznávací zájezd - Amazonie – Brazilská Amazonie
termín: 10. – 26. listopadu 2019
o
o
o
o
o
o
o

V CENĚ ZÁJEZDU ZAHRNUTO:
o letenka Praha - Rio de Janeiro - Praha (s
přestupem - let může být operován přes USA),
o letenka Rio de Janeiro - Tabatinga (s
přestupem),
o letenka Tabatinga - Manaus,
o letenka Manaus - Rio de Janeiro (s
přestupem),
o 4 denní plavba z Tabatinga do Manaus (3 noci
spaní v sítích - s příslušenstvím a se stravou),
o 5 denní pobyt v rezervaci JAMA s plnou penzí
a aktivitami (kanoing, trek v džungli, rybaření,
noční kanoing,džungle trek, kanoing s
přespáním v džungli, pozorování ptáků,
pozorování zvěře,
o návštěva Ecologig parku,
o návštěva indiánské komunity,
o veškerá doprava najatými autobusy a loděmi,
ubytování kategorie ⃰ ⃰ - ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ (1x ubytování
Tabatinga,
o 2x ubytování Rio de Janeiro,
o 3x ubytování Manaus,
o 2x ubytování Ilha Grande,

o
o
o
o
o
o
o

vstup na horu Corcovado se sochou Ježíše,
vstup na lanovku na Cukrovou homoli,
vstup na Sambadrom,
zkouška kostýmů na Sambadromu,
CITY TOUR v Rio de Janeiro,
trek v džungli a ZIPLINE v parku Tanimboca,
vyhlídkový let v Manaus na soutok Rio Negro
a Rio Salimoes,
prohlídka města Manaus,
procházka po Ilha Grande s koupáním na
plážích,
výlet lodí na pláž Lopes Mendes,
grilování na lodi,
český průvodce,
místní průvodci po dobu pobytu (nejsou
přítomni při letu z/do Evropy),
před odletová informační schůzka v Karlových
Varech

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO:
o
o
o

cestovní pojištění,
doplatek za jednolůžkový pokoj = 13.900,- Kč,
stravování mimo program, výlety mimo program

Jedinečná možnost podívat na Amazonku a Amazonii jako ekosystém. Zanechte doma notebook, mobilní
telefon a známým řekněte, že o vás pár dní neuslyší. Vydejte se s námi poznat největší vodní ekosystém
světa. Společně se podíváme na velkou část brazilské Amazonie.
Začínáme v Rio de Janeiro a hned odtud se přesuneme do amazonského městečka Tabatinga na trojmezí
států Kolumbie, Peru a Brazílie, kde se poprvé podíváte do amazonské džungle a vylezete si do korun
stromů. Z Tabatinga poplujeme po proudu linkovou lodí společnosti Voyger až do Manaus. 1100 km dlouhá
plavba po amazonském hlavním toku. Budeme spát zavěšeni v hamakách (houpacích sítích), jíst místní
výbornou stravu, přátelit se s domorodci, pozorovat říční břehy a život v přístavech. Večer posedíme na
horní palubě u piva a nad hlavou si necháme svítit nejen Jižní kříž.
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Z Manaus se vydáme do rezervace JUMA, kde jsme pro vás připravili mnoho aktivit. Projedete se kanoí,
zachytáte si ryby, projdete se džunglí, dozvíte se o džungli a jejich obyvatelích, naučíme vás, jak v džungli
přežít, vyzkoušíte si noční nocování a třeba se i vykoupete. Na Ilha de Tarzan v rezervaci Juma se průvodce
Tarzana a jeho pomocníci o vás velmi dobře postarají. Chatičky na přespání v džungli jsou velmi jednoduše
zařízené, ale mají i sprchu a wc. Elektřina funguje od 18:00 do 24:00 hod.
V Manaus, hlavním městě Amazonie, vám ukážeme budovu Opery a zajdeme na exotické tržiště. Největším
zážitkem je ovšem vyhlídkový let nad Manaus, soutokem Rio Negro a Rio Salamoes a nad amazonskou
džunglí. Všechno to amazonské dobrodružství zakončíme 2denním pobytem na nejkrásnějším ostrově
Brazílie, na ostrově Ilha Grande. Připravili jsme pro vás menší procházky, koupání v tůňce, koupání a
slunění na pláži, chytání ryb a grilování. Před cestou domů načerpáte potřebnou energii.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den 10. listopadu 2019 Praha - Rio de Janeiro (s přestupem v Evropě)
odlet z Prahy v ranních hodinách - přestup v jednom z evropských měst
pokračování v letu do Rio de Janeiro, přílet do Rio de Janeiro ve večerních hodinách
přesun minibusem z letiště do hotelu
ubytování 2 noci - hotel "Atlantis Copacabana"
večerní caipirinha na pláži Copacabana
2. den 11. 11. 2019 Rio de Janeiro
v 7 hod. snídaně (formou bufetu)
CORCOVADO V 8 hod. odjedeme z hotelu na horu Corcovado se sochou Ježíše Krista se zastávkou na
vyhlídce Dona Marta, odkud se otevírají ty nejkrásnější výhledy na Rio de Janeiro.
návrat do hotelu ve 12 hod., slavné pláže Copacabana a Ipanema nebo
CITY TOUR Pokračování v prohlídce Rio de Janeiro. Projedeme se čtvrtěmi Lapa, Santa Teresa a Centro.
Podíváme se na známé barevné schody Escadaria Selaron, zajdeme si do katedrály Novo Metropolitana,
zatančíme si sambu na Sambadromu a sedneme si na střídačku na slavném stadionu Maracaná.
PAO DE AZUCAR V 17:30 hod odjezd od hotelu do čtvrti Urca, v 18:00 hod. výjezd lanovkou na
Cukrovou homoli, vyhlídka na večerní Rio - jedna z nejkrásnějších večerních vyhlídek v Jižní Americe
BRAZILSKÁ CHURASCARIA V klasické brazilské restauraci Churascaria máte možnost ochutnat
pravou brazilskou kuchyni, především pak hovězí maso. Tento kulinářský zážitek byste si neměli nechat
ujít. - návrat do hotelu, příprava na odlet do Amazonie
3. den 12. 11. 2019 Rio de Janeiro - Sao Paulo - Manaus - Tabatinga - Leticia
v 6:00 hod. odjezd taxíky na letiště
v 7:30 hod odlet z Rio de Janeiro do Tabatinga přes Sao Paulo a Manaus
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přílet do Tabatinga v 16:00 hod.
přejezd taxíky na kolumbijskou stranu Amazonky do města Leticia - ubytování 1 noc - hotel "Anaconda"
4. den 13. 11. 2019 Leticia - Tabatinga - Manaus
REZERVACE TANIMBOCA - ZIPLINE - V dopoledním programu se podíváme na kolumbijskou stranu
Amazonie. V rezervaci Tanimboca se za pomocí lan vyšplháme do koruny stromů, odkud se z výšky 35 m
rozhlédneme do okolní přírody. Čeká nás také pěší procházka rezervací a návštěva serpentaria.
návrat do hotelu pro zavazadla
ve 14 hod. přesun do přístaviště
nalodění, uvázání hamak na přespání
v 17:00 hod vyplutí linkové lodě z Tabatinga do Manaus 4 denní plavba po Amazonce
5. den 14. 11. 2019 plavba do Manaus - spaní v hamace
PLAVBA PO AMAZONCE 1000 km dlouhá plavba linkovou lodí po největší řece světa. Čekají nás 3 dny
na lodi, spaní v hamakách, tak jak se plaví Amazonií opravdoví cestovatelé. Na menší lodi Diamantina si
zavěsíme své houpací sítě, které zakoupíme na trzích v Tabatinga. Po dobu plutí Amazonií celodenní strava.
Cestou budeme pozorovat okolní krajinu mohutné řeky Amazonka a odpočítávat nekonečné hodiny plavby.
6. den 15. 11. 2019 plavba do Manaus
PLAVBA PO AMAZONCE 1000 km dlouhá plavba linkovou lodí po největší řece světa. Čekají nás 3 dny
na lodi, spaní v hamakách, tak jak se plaví Amazonií opravdoví cestovatelé.
7. den 16. 11. 2019 Manaus
PLAVBA PO AMAZONCE Plavba lodí po největší řece světa.
příjezd do Manaus v podvečerních hodinách, konečně na pevnině
ubytování 1 noc - hotel " Saint Paul" - v centru město, jen kousek od Opery a manauského tržiště –
odpočinek
8. den 17. 11. 2019 Manaus - Amazon Tarzan Island - Rio
v 7 hod. snídaně - po snídani transfer z hotelu do přístavu Ceasa Market/Port
rychlo lodí na druhou stranu Amazonky do rybářské vesnice Careiro da Varzea
proplutí soutoku Rio Negro a Rio Solimoes
z vesnice Careiro da Varzea transfer po legendární silnici Transamazonica - 70 km
po řece Macarico River rychlo lodí do Tarzan Lodge na Amazon Tarzan Island rezervace JUMA
AMAZON TARZAN ISLAND Ostrov leží na řece Juma přibližně 100 km od Manaus. Na ostrově o
velikosti 4 km² naleznete původní deštný prales s divokou přírodou. Opice, lenochody, vřešťany, tukany,
papoušky, amazonské rybaříky a další můžete běžně na ostrově spatřit.
Z ostrova se budeme vydávat na nejrůznější aktivity. (jízda na kanoi, chytání piraní, noční safari, pozorování
ptáků, přežití v džungli a další). Společně s místním průvodcem Norbertem Pradou alias Tarzanem okusíte
nejen aktivity, ale dozvíte se také něco málo o životě v Amazonii.
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TARZAN LODGE Na Tarzanově ostrově se nacházejí dvoulůžkové chýše, náš domov po 4 nacházející
noci. Stravovat se budeme v restauraci, kde je zařízená plná penze. Odpočinout si můžete v altánku s
hamakami a vykoupat se u říčního mola. Chatky v Tarzan Lodge nejsou žádný pětihvězdičkový resort, to
my ani neděláme, ale jsou čisté. Jídlo je skromné, ale výborné, tak jak tomu v Amazonii opravdu je. Prostě
žádná přetvářka a bouda na turisty.
cestou na Tarzan Island se podíváme do indiánské rezervace/skanzenu, zaplaveme si s říčními delfíny
příjezd na Ilha de Tarzan cca v 18 hod.
19.00 večeře, volný program - posezení v restauraci, na molu nebo polehávání v hamakách - 1. noc
9. den 18. 11. 2019 rezervace JUMA - Tarzan Island
snídaně
dopolední aktivity
TREK V DŽUNGLI intenzivní procházka panenským deštným pralesem, kde nás Tarzan se svými
průvodci seznámí se specifické druhy rostlin.
oběd
odpolední aktivity
RYBAŘENÍ chytání pyraní, můžete chytit různé druhy zajímavých amazonských ryb, jako např. tucunare,
amazonského sumečka.
večeře
NOČNÍ PLAVBA PO ŘECE zajímavá a jistě dobrodružná noční plavba za pozorováním kajmanů
volný program, posezení v restauraci, na molu nebo polehávání v hamakách - 2. noc
10. den 19. 11. 2019 rezervace JUMA - Tarzan Island
ranní koupání, každé ráno si můžete zaplavat v řece Juma
snídaně
DOPOLEDNÍ AKTIVITY Aktivity v okolí ostrova
oběd
ODPOLEDNÍ AKTIVITY aktivity v okolí ostrova
NOČNÍ LOV KAJMANŮ po setmění se s místními průvodci vydáme na lov malého kajmana, budeme
úspěšní?? 3. noc
11. den 20. 11. 2019 rezervace JUMA - Tarzan Island
snídaně
LODÍ PO KANÁLECH Na velké kanoi s motorem proplujeme říční systém, kanály spojující řeku Juma s
ostatními přítoky
oběd
PŘEŽITÍ V DŽUNGLI Po obědě odjedeme lodí z Ilha de Tarzan. Vylodíme se na břehu řeku Juma. V
malém tabořišti přespíme v zavěšených hamakách, naučíme se udělat si talíř, lžíci. Postavíme stůl, založíme
oheň a přečkáme noc, 4. noc tentokrát v hamakách v džungli
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12. den 21. 11. 2019 rezervace JUMA - Tarzan Island
snídaně v džungli - konec přežití
KOMUNITA CABOCLOS podíváte se jak místní lidé na břehu řeky Juma žijí, jak se stravují nebo např.
jak vyrábějí Farinhu (mouku z manioku).
návrat na Ilha de Tarzan - oběd
14.00 odjezd do Manaus - z přístavu přesun do hotelu
ubytování 2 noci - hotel " Wyndham Garden" - večerní koupání v nekonečném bazénu
13. den 22. 11. 2019 Manaus procházka + vyhlídkový let nad soutok
MANAUS dopoledne si projdeme historické centrum města, zastavíme se na prohlídku budovy opery a
tržnice
po obědě transfer na letiště
VYHLÍDKOVÝ LET NAD AMAZONKOU K jednomu z nejkrásnějších zážitků na Amazonce jistě patří
vyhlídkový let nad soutok Rio Negro s Rio Salimoes.
podvečerní návrat do hotelu
14. den 23. 11. 2019 Manaus – Rio de Janeiro – ostrov Ilha Grande
po snídani odjezd na letiště, dopolední odlet z Manaus do Rio de Janeiro
přílet do Rio de Janeiro v odpoledních hodinách
odjezd minibusem z letiště v Rio de Janeiro do přístavu v Conceicao do Jacareí (cca 2,5 hod. jízdy)
odjezd rychlo člunem do vesnice Abraao na ostrově Ilha Grande- ubytování 2 noci - pousada "Praia
d´Azul"
15. den 24. 11. 2019 ostrov Ilha Grande
po snídani program na ostrově Ilha Grande
ILHA GRANDE Dopoledne se vydáme na krátký okruh, projdeme se pralesem, vykoupeme se v tůňce se
svěží vodou, podíváme se na starý akvadukt a zbytky Lazareta. Nakonec se vykoupeme na krásné pláži
lemované pralesem, Praia do Galego
PLÁŽ ABRAOZINHO Odpoledne se projdeme na pláž Abraozinho, odkud se zpět do Abrao vrátíme
lodním taxi.
rozlučkový večírek, poslední caipirinha
16. den 25. 11. 2019 ostrov Ilha - Rio de Janeiro - Evropa
po snídaní uschování věci v recepci a odchod do přístavu
ILHA GRANDE - PLÁŽ LOPES MENDES Kapitán Claudio nás škunerem proveze částí pobřeží ostrova
Ilha Grande. Z pláže Mangues dojdeme pěšky na jednu z nejkrásnějších pláží světa - Lopes Mendes, kde se
budeme slunit, koupat a dovádět ve vlnách. Cestou zpět do Abraao se zastavíme u ostrůvku Ilha do Peixe,
kde si zachytáme ryby na pytlačku.
odpoledne přesun rychlou lodí z Abraao na pevninu a dále pak na letiště v Rio de Janeiro
odlet z Rio de Janeiro ve večerních hodinách
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17. den 27. 11. 2019 přílet do Prahy
přílet do Evropy v ranních hodinách
přestup na let do Prahy
přílet do Prahy v podvečerních hodinách
KONEC ZÁJEZDU
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