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RIODEŽANEIRO UN BUZIOS
8 dienas / 7 naktis
*Ceļojuma programma individuāļiem!
1.diena

RIODEŽANEIRO

Viesnīca

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

RIODEŽANEIRO

Viesnīca

Brokastis.
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iespaidīga Kristus Pestītāja statuja, kas ir atpazīstamākais Rio
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...
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Riodežaneiro.
3.diena

RIODEŽANEIRO

Viesnīca

Brokastis. Atpūta pludmalē. Izbraukšana uz Sugar Loaf kalnu jeb Riodežaneiro
“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.
Saulrieta vērošana. Atgriešanās viesnīcā. Nakts Riodežaneiro.
4.diena

RIODEŽANEIRO

Viesnīca

Brokastis. Brīvais laiks pilsētā. Vakarā šova apmeklējums, kurā varēsiet Riodežaneiro
vērot deju priekšnesumus.
5.diena

RIODEŽANEIRO – BUZIOS
Brokastis. Transfērs uz viesnīcu Buzios. Brīvais laiks ciema apskatei vai

Viesnīca
Buzios

atpūtai pludmalē. Buzios atrodas uz pussalas 177 km attālumā uz
ziemeļiem no Riodežaneiro. Līdz 60-gadiem tas bija zvejnieku ciems, kas
ar laiku pārauga elitārā kūrortā ar grezniem hoteļiem un villām, un
mājīgiem bungalo. Vēsā Atlantijas straume sadalījusi salu desmitos mazu
līču, pateicoties tam Buzios ieguvis otru nosaukumu – Tūkstoš seju rags.
Buziosā ir īpašs mēreni sauss, gandrīz Vidusjūrai raksturīgs klimats.
Ņemot vēra, ka šeit praktiski nav ziemas, kūrorts strādā visu gadu.
6.-7.

BUZIOS

diena

Brokastis. Brīvais laiks pludmalēs vai izvēles ekskursijas.

8.diena

BUZIOS – RIODEŽANEIRO
Brokastis. Transfērs uz Riodežaneiro lidostu. Izlidošana.
AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554
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Viesnīca
Buzios
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Ceļojuma cena tiek aprēķināta individuāli pēc pieprasījuma!
Cenā iekļauts:
- nakšņošana viesnīcās, brokastis;
- privātie transfēri;
- ekskursijas, kas minētas programmā;
- angļu valodā runājoša gida pakalpojumi.
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