Brazílie s Pantanalem
CENĚ ZÁJEZDU ZAHRNUTO: letenka Praha – Rio de Janeiro – Praha (s přestupy), letenka Rio de Janeiro – Foz do
Iguacu (s přestupy), letenka Campo Grande – Salvador da Bahía (s přestupy), letenka Salvador – Rio de Janeiro (s
přestupy), 12 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 9 x snídaně (formou švédského stolu), 1 x večeře – argentinský
steak + sklenička vína Malbec Alamos, 2 x večeře – plná penze Pantanal, 2 x oběd – plná penze Pantanal, 1 x oběd –
Rio da Prata – ochutnávka brazilské kuchyně, veškerá doprava najatými autobusy dle programu, vstup na Corcovado
se sochou Ježíše, vstup na Pao de Azucar – lanová dráha na cukrovou homoli, vstup na vodopády Iguacu – brazilská
strana, vstup na vodopády Iguacu – argentinská strana, projížďka na raftovém člunu pod vodopády Iguacu –
argentinská strana, šnorchlování na řece Rio da Prata – šnorchlování na křišťálově čisté řece s tropickými rybami,
aktivity v Pantanalu - jízda na koni, projížďka v motorovém člunu po řece Miranda, jízda na kanoích, pěší procházka
v džungli s průvodcem, safari na korbě džípu za pozorováním ptáků a zvěře, noční safari motorovým člunem na řece
Miranda, vstup do želví rezervace Tamar – Praia do Forte, transfer lodí ze Jacareí na ostrov Ilha Grande a zpět, výlet
lodí na pláž Lopes Mendes, šnorchlování z lodi, český průvodce po celou dobu pobytu v Brazílii (není přítomen při
letu z/do Evropy), pojištění CK proti úpadku, před odletová informační schůzka v září 2015 (v Praze nebo
v Hustopečích u Brna)
NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ: cestovní pojištění (doporučujeme pojišťovnu AIG – proklik naleznete na stránkách
www.cktamtam.cz ), fakultativní vstup Parque de Aves (30 BR), fakultativní výlet CITY TOUR – Rio de Janeiro (100
BR), stravování, doplatek za jednolůžkový pokoj = 11.900,- Kč, osoby starší 70 let předloží potvrzení od doktora o
dobrém zdravotním

1. den 29. listopadu 2019 Praha, Evropa, Rio de Janeiro
v 15:45 hod. setkání na letišti
v 17:45 hod. odlet z Prahy do Říma
v 19:30 hod. přílet do Říma, přestup na let do Rio de Janeiro
ve 21:45 hod. odlet do Rio de Janeiro - noční let
2. den 30. 11. 2017 Rio de Janeiro , Conceicao, ostrov Ilha Grande
v 6:30 hod. přílet do Rio de Janeiro v ranních hodinách
vyřízení vstupních a celních formalit na letišti
výměna peněz – USD nebo EURO na brazilský REAL
odjezd minibusem z letiště do přístavu Conceicao do Jacareí (cca 3 hod. jízdy)
z přístavu v Conceicao jízda rychlo-člunem do vesničky Abraao na ostrově Ilha Grande
ubytování 2 noci hotel „Praia d´Azul“ - rodinný hotýlek s bazénem, 2 lůžkovými pokoji, klimatizace,
lednice, koupelna – snídaně formou švédských stolů
ILHA GRANDE –krátký okruh kolem Abraao
První den pobytu na ostrově Ilha Grande se vydáme nejdříve na krátký okruh kolem Abraao. Cestou se
vykoupeme v tůňce, podíváme se na starý akvadukt, lazareto a vykoupeme se na pláži Galego. Odpoledne se
podíváme na pláž Abraozinho.
večer u bazénu – přivítací koktejl caipirinha
3. den 1. 12. 2019 - Ilha Grande – lodní výlet
LODNÍ VÝLET NA ILHA GRANDE
Celodenní výlet lodí. Na škuneru se nejdříve přeplavíme podél pobřeží na pláž Mangues (40 min. jízdy).
Odtud se pěšky přesuneme na chráněnou pláž Lopes Mendes (25 min.). Pláž Lopes Mendes byla v minuých
letech zařazena mezi nejkrásnější panenské pláže světa.
Odpoledne nás škuner zaveze k ostrovu Ilha do Peixe, kde si můžete zašnorchlovat nebo na pytlačku
zachytat ryby. Nebude chybět ani grilování ryb na lodi.
návrat do Abraao v podvečerních hodinách
volný program – posezení u bazénu, nákupy, ochutnávka nejlepší caipirinha v Brazílii

4. den 2. 12. Ilha Grande, Conceicao, Rio de Janeiro
v 8:30 hod. odjezd z ostrova Ilha Grande na pevninu v Conceicao do Jacareí
v 9:00 hod. odjezd z Conceicao do Rio de Janeiro (cca 3 hod jízdy)
ubytování 1 noc – hotel „Atlantis Copacabana“
procházka a koupání na pláž Ipanema – 300 m od hotelu
odpoledne CITY TOUR a CUKROVÁ HOMOLE
CITY TOUR
Autobusem se vydáme na trochu opomíjená, a přesto krásná místa Rio de Janeiro. Zastavíme se na výhledy
ve čtvrti Santa Teresa, projdeme se po barevných schodech Escadaria Selaron, v přestrojení si zatančíme
sambu na Sambadromu, nahlédneme do katedrály Novo Metropolitana a posadíme se na střídačku na
nejznámějším brazilském fotbalovém stadionu Maracana – není v ceně zájezdu = 100 BR
LANOVKA NA CUKROVOU HOMOLI
Po City tour se přesuneme do čtvrti Urca. Dvěma lanovkama vyjedme na Pao de Azucar – Cukrovou
homoli. Pohled na večerní Rio de Janeiro patří k jedněm z nejhezčích večerních pohledů na město
v Latinské Americe.
pozorování podvečerního a večerního Rio de Janeira, návrat do hotelu ve 21 hod.
volný program – nebo posezení u brazilského pivečka
5. den 3. 12. - Rio de Janeiro , Foz do Iguacu – přelet
po snídani odjezd na letiště – odlet z Rio de Janeiro do Foz do Iguacu (s přestupem)
přílet do Iguacu v podvečerních hodinách
přesun autobusem do komplexu „Paudimar Campestre“
ubytování v bungalovech - 2 noci
odpočinek po cestě, koupání v bazénu, stolní tenis, posezení u baru atd.
6. den 4. 12. Foz do Iguacu, vodopády Iguacu Brazílie
9:00 hod. odjezd autobusem na prohlídku vodopádů Iguacu z brazilské strany
VODOPÁDY IGUACU – BRAZÍLIE
Panoramatická procházka kolem vodopádů Iguacu z brazilské strany. Na konci procházky zakončená lávkou
vedoucí blízkosti vodopádů. Čeká vás sprchování!!
PARQUE DE AVES – ptačí park
V těsné blízkosti vodopádu se nachází ptačí zoo. Budete procházet mezi tukany a papoušky ve velkých
voliérách.
návrat do komplexu Paudimar v odpoledních hodinách
v podvečer volný program, koupání v bazénu nebo Rafain Show – kulturní program s bohatou večeří
7. den 5. 12. Foz do Iguacu, vodopády Iguacu Argentina, noční přejezd do Bonita
sbalení zavazadel – uschování v recepci
v 8 hod. odjezd autobusem na argentinskou hranici, vyřízení hraničních formalit
VODOPÁDY IGUACU – ARGENTINA
Čeká vás rozsáhlá prohlídka vodopádů Iguacu z argentinské strany. Po lávkách se dostanete k vodopádům,
nad vodopády, pod vodopády. Nejkrásnější zážitek vás čeká v podobě projížďky na lodi přímo pod
vodopády.
TRES FRONTERAS
Cestou z vodopádů se zastavíme na trojmezí států Argentina, Brazílie a Paraguay.
EL QUINCHO DE LA TIA QUERIDA
Zastávka v tradiční argentinské restauraci potěší všechny milovníky argentinského masa. Čeká vás večeře
v podobě 400 g argentinského steaku. K večeři nebude chybět sklenka výborného argentinského vína
Malbec.
návrat do Brazílie ve večerních hodinách
večerní přejezd minibusem z Foz do Iguacu do Bonita (cca 12 hod. jízdy) – noční přejezd autobusem

8. den 6. 12. Bonito
příjezd do Bonita v ranních hodinách
po snídani ubytování v hostelu „Albergue d´Ajuda Bonito“ 1 noc dvoulůžkové pokoje s klimatizací
dopoledne odpočinek po cestě, koupání v bazénu
v poledne odjezd na fazendu Rio da Prata (cca 1 hod. jízdy minibusy)
na farmě proběhne malé školení a převléknutí do neoprenu
ŠNORCHLOVÁNÍ NA RIO DA PRATA
Po převlečení do neoprenů se posadíme na korbu džípu a odjedeme do pralesa nedaleko farmy. Čtyřiceti
minutovou procházkou dojdeme k místu zanoření. Krystalicky průzračná řeka Olhos do Agua vás dlouho
nenechá čekat. Místní průvodce vám podá menší školení o tom, jak se na řece chovat, jak plavat a tak. A pak
už se vydáte na neuvěřitelnou šnorchlovací cestu pralesem. Doprovázet vás budou tropické ryby a potkat
můžete i kajmana nebo anakondu, tak jak je potkávali klienti v minulých letech. (cesta trvá 2 hod.)
přesun džípem zpět na farmu
oběd formou švédských stolů - návrat do Bonita
večerní příprava na odjezd do Pantanalu nebo procházka do města na taštičku plněnou kajmaním masem
9. den 7. 12. Bonito, Pantanal
ve 4:00 hod. odjezd z Bonita do Pantanalu (3 hod. jízdy minibusem)
po příjezdu do Pantanalu ubytování 2 noci – hotel „Pantanal Lodge“ – plná penze
PANTANAL prohlídka farmy z korby speciálně upraveného náklaďáku – pozorování ptáků, krokodýlu,
kapibar 3 aktivity – oběd + večeře
10. den 8. 12. Pantanal, celodenní program v Pantanalu
PANTANAL mezi snídaní – obědem – večeří – 3 aktivity
(aktivity: projížďka lodí po řece Miranda, denní a noční safari na lodi, pěší procházka s průvodcem v
džungli, projížďka na koních, kanoe, lovení piraní)
11. den 9. 12. Pantanal, Campo Grande, Salvador da Bahía – přelet
odjezd z Pantanalu ve 3:00 hod. na letiště v Campo Grande (4 hod. jízdy minibusem)
ranní odlet z Campo Grande do Salvadoru da Bahía (s přestupem)
přílet do Salvadoru v podvečerních hodinách
přesun minibusy z letiště do historického centra „Pelourinha“
ubytování 1 noc – hotel „Pelourinho“ (historická budova hotelu, přímo v centru města)
HUDEBNÍ SALVADOR
Večerní procházka po historickém centru, zhlédnutí vystoupení bubeníků „Olodum“, každý večer město
ožívá vystoupením hudebních a tanečních uskupení, vše se odehrává přímo v ulicích historického centra
Pelourinha – procházka večerními a nočními ulicemi
12. den 10. 12. Salvador da Bahía, Praia do Forte
po snídani volno na nákupy, prohlídku města
ve 12 hod. odjezd minibusy ze Salvadoru do přímořského vesničky Praia do Forte (2 hod. jízdy)
ubytování 2 noci – hostel „Praia do Forte“ – 2 lůžkové pokoje se snídaní, klimatizací a koupelnou
odpoledne koupání, šnorchlování
PRAI DO FORTE
Po „chaotickém a uřvaném“ večerním pobytu ve městě Salvador vás čekají 2 dny plné odpočinku, koupání a
slunění v přímořském letovisku, kterému se přezdívá brazilské Filipíny.
13. den 11. 12. Praia do Forte
ŽELVY V PRAIA DO FORTE
Po snídani návštěva želví rezervace TAMAR – v otevřených akváriích si prohlédnete všechny mořské želvy
žijící na pobřeží Brazílie – k večeru možná zahlédnete líhnutí želviček.
po celý den volno na koupání a šnorchlování – při odlivu se na plážích v Praia do Forte vytvářejí malé
bazénky, ve kterých můžete pozorovat podmořský život nebo si jen tak polehávat
večer můžete navštívit jednu z mnoha restaurací a ochutnat čerstvou rybu nebo jiné mořské živočichy

14. den 12. 12. Praia do Forte, Salvador da Bahia, Rio de Janeiro
brzy ráno odjezd z Praia do Forte na letiště v Salvadoru
let ze Salvadoru do Rio de Janeira (cca 2 hod. letu)
přílet do Rio de Janeiro po obědě, transfer z letiště do hotelu v centru
ubytování 1 noc hotel „Atlantis Copacabana“
PLÁŽE COPACABANA A IPANEMA
Po obědě procházka na světoznámou pláž Copacabana a koupání na pláži Ipanema.
večeř poslední nákupy na trzích u Copacabany nebo tradiční restaurace churrascaria CARETAO
rozlučkový večer
15. den 13. 12. Rio de Janeiro, odlet do Evropy
v 8 hod. odjezd minibusy na horu Corcovado
SOCHA JEŽÍŠE KRISTA
Cestou na horu Corcovado se sochou Ježíše Krista se zastavíme na vyhlídce Mirador Dona Marta, odkud se
naskýtá nádherný výhled na město Rio de Janeiro i samotnou sochu Ježíše. Ke Kristovi nás vyvezou
minibusy a na posledním úseku jezdící schody pod širým nebem.
v 11 hod. návrat do hotelu – sbalení věcí – poslední nákupy – ve 12 hod. Check out
ve 13 hod. odjezd z hotelu na letiště
odlet z Rio de Janeiro ve večerních hodinách
16. den 14. 12. Evropa, Praha – konec zájezdu
přílet do jednoho z evropských měst v ranních hodinách
přestup na let do Prahy
přílet do Prahy ve večerních hodinách
KONEC ZÁJEZDU

