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AMAZONE, RIODEŽANEIRO, SALVADORA, IGUASU,
BUENOSAIRESA
14 dienas / 13 naktis
*Ceļojuma programma individuāļiem!
1. diena

MANAUSA

Lidojums

Ierašanās Manausā. Manausa tulkojumā nozīmē “dievu māte”. Pilsēta
atrodas starp Negro un Amazones upēm, tieši blakus Amazones
džungļiem. Lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi. Transfērs ar laivu pār
Amazones

upi

uz

viesnīcu.

Atpūta.

Vakariņas.

Nakts

ekskursija

Amazones džungļos. Izbrauciens ar kanoe laivām. Nakts viesnīcā.
2.diena

MANAUSA

3* viesnīca

Agri no rīta ekskursija pa Amazoni – saullēkta sagaidīšana. Brokastis.

“Acajatuba

Ekskursija

Amazones

mežos

un

indiāņu

apmetņu

apmeklējums. Jungle Lodge”

Pusdienas. Plēsīgo zivju – piraiju – makšķerēšana. Transfērs uz viesnīcu.
Vakariņas.
3.diena

MANAUSA – RIODEŽANEIRO
Brokastis.

Transfērs

uz

3* viesnīca

Manausas

lidostu.

Lidojums

Manausa

–

Riodežaneiro. Lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi, transfērs uz viesnīcu.
Brīvais laiks. Nakts viesnīcā.

“Hotel
Majestic
Rio Palace”

Riodežaneiro, saukta arī par Rio, ir dabas un cilvēka roku radītu
brīnumu, svētku un līksmes atmosfēras pilsēta, kura atrodas Brazīlijas
dienvidos, pie Atlantijas okeāna Gvanabaras līča. Lieliskās Atlantijas
okeāna pludmales mijas ar moderniem pilsētas kvartāliem, koloniālā
laikmeta arhitektūra un mūsdienīgi debesskrāpji, lielākais pasaulē kalnu
masīvs ar 3000 ha tropiskā meža atrodas pilsētas centrā...
4.diena

RIODEŽANEIRO
Brokastis.

Apmeklēsiet

populārākā

apskates

3* viesnīca
Korkovado
vieta

kalnu

Riodežaneiro.

(710
Kalna

m),

kas

virsotnē

ir

pati

atrodas

iespaidīga Kristus Pestītāja statuja, kas ir atpazīstamākais Rio

“Hotel
Majestic
Rio Palace”

simbols. No Korkovado kalna skatu laukuma paveras lieliski skati uz
pilsētu – viens no lielākajiem futbola stadioniem pasaulē Marakana,
slaveno Rio karnevālu norises vieta Sambadroms, gleznainais Guanabara
līcis... Pusdienas. Izbraukšana uz Sugar Loaf kalnu jeb “Cukurgalvas
kalnu”, kas ir vēl viens Rio lepnums. Nosaukums “Cukurgalva” radies, jo
kalna virsotne izskatās pēc lielas nerafinētas cukura kaudzes. Nokļūšana
kalna virsotnē būs ar trošu vagoniņu. Atgriešanās viesnīcā. Nakts
Riodežaneiro.
5.diena

RIODEŽANEIRO
Brokastis. Brīvais laiks pludmalē vai ekskursija pēc izvēles: nakts
ekskursija pilsētā, tropisko salu apmeklējums.

3* viesnīca
“Hotel
Majestic
Rio Palace”
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6.diena

RIODEŽANEIRO – SALVADORA

3* viesnīca

Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Riodežaneiro – Salvadora. “Grande Hotel
Transfērs uz viesnīcu. Brīvais laiks. Salvadora ir viena no valsts

da Barra

lielākajām pilsētām. Šeit ir starptautiskā lidosta, viesnīcas un kūrorti.

Salvador”

Pilsētas

arhitektūrā

atspoguļojas

„koloniālā

stila”

un

modernisma

sajaukums, mazas šauras ieliņas ar krāsainiem namiem un turpat
biznesa rajonu plašie prospekti ar mūsdienīgām celtnēm.
7.diena

SALVADORA
Brokastis.

3* viesnīca

Ekskursija

pilsētā.

Apmeklēsiet

Sao

Francisco

baznīcu, “Grande Hotel

Pelourinho laukumu vecpilsētā. Brīvais laiks.

da Barra
Salvador”

8.diena

SALVADORA – IGUASU

3* viesnīca

Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums uz Foz do Iguacu. Lidostā

“Hotel San

tikšanās ar firmas pārstāvi, transfērs uz viesnīcu. Foz do Iguacu pilsēta Rafael Foz do
atrodas uz 3 valstu robežām – Brazīlijas, Argentīnas un Paragvajas. Šeit

Iguacu”

atrodas varenais Iguasu ūdenskritums, kurš kopš 1986.gada ir iekļauts
UNESCO sarakstā un ir viens no iespaidīgākajiem pasaulē. Kopā
ūdenskrituma platums sasniedz 3 km, lielākais augstums ir 90 m
(vidējais 65 m), un tas sastāv no 275 kritumiem. Iguasu ūdenskrituma
apkaimē plešas krāšņi mitrie subtropu lietus meži - lielākais neskartais
Parānas lietusmežu apgabals. Kāds ceļotājs ir teicis: "Pie ūdenskrituma
paveras pārsteidzošs skats – it kā okeāns gāztos bezdibenī."
9.diena

IGUASU

3* viesnīca

Brokastis. Brauciens uz Iguasu ūdenskritumu. Pēc savas struktūras

“Hotel San

tas ir unikāls, jo sastāv no 275 divpakāpju un 28 galvenajām kaskādēm. Rafael Foz do
Pa vienu no tām, kura tiek saukta par Velna Rīkli, stiepjas robeža starp

Iguacu”

Argentīnu un Brazīliju. Pēcpusdienā transfērs uz Macuco džungļiem, kam
sekos iespaidīgs laivu brauciens uz ūdenskritumu. Atgriešanās viesnīcā.
Brīvais laiks, atpūta.
10.diena IGUASU

3* viesnīca

Brokastis. Brīvais laiks izvēlētajām aktivitātēm. Iesakām apmeklēt

“Hotel San

ūdenskritumus Argentīnas pusē un eksotisko putnu parku – Rafael Foz do
krāsaini

putni

lielos

baros,

kuri

dzīvo

mitrā

subtropu

mežā.

Iguacu”

Apmeklētājiem ir iespēja redzēt tos tuvumā, kā arī apskatīt aligatorus,
anakondas, pitonus, mērkaķus un tauriņus. Atgriešanās viesnīcā.
11.diena IGUASU – BUENOSAIRESA

3* viesnīca

Brokastis. Transfērs uz viesnīcu. Lidojums Foz de Iguazu – Buenosairesa.

“Hotel

Transfērs uz viesnīcu, izvietošanās, atpūta. Buenosairesa ir Argentīnas

Suipache

galvaspilsēta un lielākais rūpniecības, kultūras un izglītības centrs, kā arī

Suites”

lielākā ostas pilsēta. Buenosairesā 19.gs. beigās radās slavenā deja
tango.
12.diena BUENOSAIRESA
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3* viesnīca
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Brokastis.

Ekskursija Argentīnas galvaspilsētā

–

Buenosairesā.

Apskatīsiet lielāko katoļu baznīcu pilsētā – Metropoles katedrāli, Tango
ielu, slaveno Recoleta kapsētu. Brīvais laiks. Nakts Buenosairesā.
13.diena BUENOSAIRESA
Brokastis. Brīva diena izvēles ekskursijām.

“Hotel
Suipache
Suites”
3* viesnīca
“Hotel
Suipache
Suites”

14.diena BUENOSAIRESA – RĪGA
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Buenosairesa – Rīga.
Ceļojuma cena tiek aprēķināta individuāli pēc pieprasījuma!
Cenā iekļauts:
- nakšņošana viesnīcās, brokastis;
- privātie transfēri;
- ekskursijas, kas minētas programmā;
- angļu valodā runājoša gida pakalpojumi.
Cenā nav iekļauts:
- starptautiskie lidojumi;
- Brazīlijas vīza (LR nepilsoņiem);
- Argentīnas vīza (LR nepilsoņiem);
- vietējie lidojumi;
- izvēles ekskursijas;
- dzērieni, dzeramnauda;
- apdrošināšana.
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