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PANTANĀLA, BONITO, IGUASU
8 dienas / 7 naktis

*Ceļojuma programma individuāļiem!

1.diena KAMPO GRANDE – PANTANĀLA

Ielidošana Kampo Grande. Lidostā sagaida firmas pārstāvis. Transfērs uz

viesnīcu  Pantanalā.  Atpūta.  Vakariņas. Pateicoties  augu  un  dzīvnieku

valsts  daudzveidībai  UNESCO  nodēvējis  Pantanālu  par  pasaules

biosfēras  rezervi  un  iekļāvis  pasaules  mantojuma  sarakstā.  Šejienes

kristāldzidrās upes un ezeri  dod patvērumu 670 putnu, 242 zivju, 50

reptiļu un 110 zīdītāju sugām, tādēļ Pantanālu ir iecienījuši zinātnieki,

fotogrāfi un no mūsdienu lielpilsētas burzmas nogurušie dabas mīļotāji. 

Viesnīca

“Pousada

Refugio da

Ilha”

2.-3.

diena

PANTANĀLA

Brokastis. Ekskursija Pantanālā, kuras laikā iepazīsiet floras un faunas

daudzveidību,  kas  padara  vietu  tik  unikālu.  Transfērs  uz  viesnīcu.

Pusdienas. Brīvais laiks. Vakariņas.

Viesnīca

“Pousada

Refugio da

Ilha”

4.diena PANTANĀLA – BONITO

Brokastis. Ekskursija Pantanālā. Pusdienas. Transfērs uz viesnīcu Bonito.

Brīvais  laiks.  Bonito ir  populārākais  ekotūrisma  galamērķis  Brazīlijā.

Daba šeit ir neskarta un Bonito ir unikāla vieta, kur dižkoki sadzīvo ar

daudzveidīgo faunu saldūdens upju krastos. 

Viesnīca

“Pousada

Moinho de

Vento”

5.diena BONITO

Brokastis. Brauciens uz Gruta do Lago Azul alu, kurā apskatīsiet ezeru ar

kristāldzidro ūdeni. Rio da Prata. Pusdienas. Transfērs uz Olho D’agua

upi. Snorkelings. Brauciens uz viesnīcu, izvietošanās, brīvais laiks.

Viesnīca

“Pousada

Moinho de

Vento”

6.diena BONITO – IGUASU

Brokastis. Transfērs uz viesnīcu Foz do Iguacu. Brīvais laiks atpūtai vai

izvēles ekskursijām. Foz do Iguacu pilsēta atrodas uz 3 valstu robežām –

Brazīlijas,  Argentīnas  un  Paragvajas.  Šeit  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." 

Viesnīca

“Hotel San

Rafael”

7.diena IGUASU

Brokastis.  Brauciens uz  Iguasu ūdenskritumu.  Pēc savas struktūras

tas ir unikāls, jo sastāv no 275 divpakāpju un 28 galvenajām kaskādēm.

Pa vienu no tām, kura tiek saukta par Velna Rīkli, stiepjas robeža starp

Argentīnu un Brazīliju. Pēcpusdienā transfērs uz Macuco džungļiem, kam

sekos iespaidīgs laivu brauciens uz ūdenskritumu. Atgriešanās viesnīcā.

Brīvais laiks.

Viesnīca

“Hotel San

Rafael”

8.diena IGUASU

Brokastis. Transfērs uz lidostu. Izlidošana no Foz do Iguacu.
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Ceļojuma cena tiek aprēķināta individuāli pēc pieprasījuma!

Cenā iekļauts:

- visi transfēri;

- nakšņošana viesnīcās;

- angļu valodā runājoša gida pakalpojumi;

- ekskursijas;

- ēdienreizes kā minēts programmā.
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