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BRAZĪLIJA
RIODEŽANEIRO – IGUASU – PANTANĀLA – MANAUSA – SALVADORA

*Ceļojuma programma individuāļiem!

1. diena RĪGA - RIODEŽANEIRO

Lidojums Rīga – Riodežaneiro. 

Lidojums

2. diena RIODEŽANEIRO 

Ielidošana Riodežaneiro. Lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi. Transfērs uz

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...

Viesnīca

Riodežaneiro

3. diena RIODEŽANEIRO

Brokastis.  Apmeklēsiet  Korkovado  kalnu (710  m),  kas  ir  pati

populārākā  apskates  vieta  Riodežaneiro.  Kalna  virsotnē  atrodas

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... Pilsētas vēsturiskās daļas apskate. 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. Gids informēs par deju šoviem, kurus

būs iespējams apmeklēt par papildus samaksu. Nakts Riodežaneiro. 

Viesnīca

Riodežaneiro

4. diena RIODEŽANEIRO

Brokastis.  Kruīzs uz Tropical Island, kura laikā būs iespējas redzēt

delfīnus,  bruņurupučus,  rajas  un  citus  jūras  iemītniekus.  Apstāšanās

jūrā,  lai  izbaudītu  atsvaidzinošu  peldi.  Pusdienas.  Atgriešanās

Riodežaneiro, transfērs uz viesnīcu. Nakts Riodežaneiro. 

Viesnīca

Riodežaneiro

5.diena RIODEŽANEIRO – IGUASU

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

tikšanās ar firmas pārstāvi, transfērs uz viesnīcu. 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

Viesnīca

pie Iguasu

ūdenskrituma
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paveras pārsteidzošs skats – it kā okeāns gāztos bezdibenī." 

6.diena IGUASU

Brokastis. Rīts tiks veltīts Brazīlijas ūdenskritumu pusei. Maza taciņa

aizvedīs  Jūs  uz  vienu  no  iespaidīgākajiem ūdenskritumiem –  Iguasu.

Skats ir brīnumains, neskatoties uz to, ka lielākā daļa ūdenskrituma ir

Argentīnas pusē. Pēcpusdienā apmeklēsiet Putnu parku – krāsaini putni

lielos baros, kuri dzīvo mitrā subtropu mežā. Apmeklētājiem ir iespēja

redzēt  tos  tuvumā,  kā  arī  apskatīt  aligatorus,  anakondas,  pitonus,

mērkaķus un tauriņus. Atgriešanās viesnīcā. 

Viesnīca

pie Iguasu

ūdenskrituma

7.diena IGUASU

Brokastis.  Argentīnas ūdenskritumu puses apskate.  Nokļūsiet Velna

alā,  kas ir  interesantākā  vieta  ūdenskritumos.  Atgriešanās  viesnīcā,

brīvais laiks. 

Viesnīca

pie Iguasu

ūdenskrituma

8.diena IGUASU – PANTANĀLA

Agrs transfērs uz lidostu, lidojums  Foz Iguasu – Londrina – Ciuaba

(nav tiešā reisa, būs 1 pārsēšanās). 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.  Transfērs  uz

Araras Pantanal Eco Lodge, ceļā apmēram 3 ½ stundas, transfērs 100

km pa bruģētu ceļu un 35 km pa lauku ceļu. Pa ceļam tipiskas savannas

ainavas,  apstāšanās  dažādu  putnu  un  dzīvnieku  fotografēšanai,

ierašanās Araras kotedžā. Pēcpusdienā pārgājiens tuvākajā apkārtnē līdz

12 m augstam skatu tornim, saulrieta vērošana, vakariņas, nakšņošana. 

Viesnīca

Pantanālā

9.diena PANTANĀLA

Brokastis.  Visa  diena  veltīta  Pantanālas  floras  un  faunas,

ekosistēmas izpētei, 3 stundu ilgs izbrauciens ar zirgiem, atgriešanās

viesnīcā,  pusdienas.  Pēcpusdienā  pārgājiens  rezervāta gida  pavadībā,

vakariņas.

Viesnīca

Pantanālā

10.diena PANTANĀLA

Brokastis.  Transfērs  līdz  Rio  Clarinho  upei,  izbraukums  pa  upi  ar

kanoe laivām, mangrovju audzes, meži upes krastos, putnu, dzīvnieku

fotografēšana.  Iespēja  izmēģināt  piranju  un  citu  saldūdens  zivju

makšķerēšanu,  pikniks  no  grilētām  pašu  noķertām  zivīm,  vēlā

pēcpusdienā atgriešanās viesnīcā, vakariņas.

Viesnīca

Pantanālā

11.diena PANTANĀLA – MANAUSA

Saullēkta  vērošana  no  skatu  torņa,  brokastis,  transfērs  uz  Ciuaba

lidostu.  Lidojums Ciuaba – Manausu.  Transfērs uz  viesnīcu.  Manausa

tulkojumā  nozīmē  “dievu  māte”.  Pilsēta  atrodas  starp  Negro  un

Amazones  upēm,  tieši  blakus  Amazones  džungļiem.  Džungļu

apmeklējums,  Pērtiķu  mežs.  Vakariņas.  Vakara  izbrauciens  ar  kanoe,

Viesnīca

Manausā
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kura laikā būs iespēja vērot aligatorus. 

12.diena MANAUSA

Brokastis.  Ekskursija  pa  džungļu  dabas  takām.  Pēc  īsas  atpūtas,

ciemošanās pie Amazones iezemiešiem. Izbrauciens pa upi un zvejošana.

Vakariņas.

Viesnīca

Manausā

13.diena MANAUSA

Brokastis.  „Meeting of  waters”  -  vieta,  kur Solimoes un Rio  Negro

upes  satek  kopā.  Abām upēm ir  dažādas  ekosistēmas  un  pat  ūdens

krāsas.  Tāpēc  lieliski  var  redzēt,  kur  tās  savienojas,  veidojot  vareno

Amazoni. Pusdienas.  Izbrauciens  ar  kanoe,  piraņju  makšķerēšana,

vakariņas viesnīcā.

Viesnīca

Manausā

14.diena MANAUS – SALVADORA 

Ļoti agrs transfērs uz Manausas lidostu. Lidojums Manausa – Salvadora

(ar 1 pārsēšanos Fortalezā), transfērs uz viesnīcu Salvadorā. Salvadora

ir  viena  no  valsts  lielākajām  pilsētām.  Šeit  ir  starptautiskā  lidosta,

viesnīcas un kūrorti. Pilsētas arhitektūrā atspoguļojas „koloniālā stila” un

modernisma sajaukums, mazas šauras ieliņas ar krāsainiem namiem un

turpat biznesa rajonu plašie prospekti ar mūsdienīgām celtnēm.

Viesnīca

Salvadorā

15.diena SALVADORA

Brokastis. 4 h pilsētas apskates ekskursija ar angļu valodā runājošu

gidu. Salvadora – pirmā Brazīlijas galvaspilsēta. Salvadora tiek uzskatīta

par vienu no visskaistākajām pasaules pilsētām. Skaistajās pludmalēs ir

lieliska iespēja uzzināt vairāk par brazīliešu mūziku, dejām un kultūru.

Iesakām apmeklēt Oludum – vienu no tradicionālajām brazīliešu mūzikas

grupām. Vēlāk atgriešanās viesnīcā. Brīvais laiks.

Viesnīca

Salvadorā

16.diena SALVADORA – RĪGA 

Brokastis, brīvais laiks, izrakstīšanās no viesnīcas, transfērs uz lidostu.

Lidojums mājup.

Lidojums

17.diena RĪGA

Ielidošana Rīgā.

Ceļojuma cena tiek aprēķināta individuāli pēc pieprasījuma!

Cenā iekļauts:

− starptautiskais lidojums Rīga – Riodeženeiro, Salvadora – Rīga;

− vietējie lidojumi Riodeženeiro – Foz Iguasu; Foz Iguasu – Cuiaba; Cuiaba – Manausa; Manausa –

Salvadora;

− nakšņošana viesnīcās pēc programmas;

− transfēri pēc programmas;

− programmā minētās ekskursijas;

− 1 pilnas dienas ekskursija Riodežaneiro ar angļu valodā runājošu gidu;

−1 dienas ekskursija uz blakus esošām salām ar angļu valodā runājošu gidu;

− Foz de Iguasu individuālas ekskursijas uz Brazīlijas un Argentīnas puses ūdenskritumiem,
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Putnu parku ar angļu valodā runājošu gidu (ieejas maksas iekļautas cenā);

− ekskursijas Manausā;

− Salvadorā individuāla pilsētas ekskursija ar angļu valodā runājošu gidu.

Papildus izdevumi:

− Brazīlijas vīza (LR nepilsoņiem);

− veselības apdrošināšana;

− dzeramnauda gidam un šoferim;

− pusdienas, vakariņas (kas nav minētas programmā), dzērieni pusdienu un vakariņu laikā un citi

personīgie izdevumi.
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