1

BRAZĪLIJA
RIODEŽANEIRO – MANAUSA – IGUASU – BUZIOS – RIODEŽANEIRO
*Ceļojuma programma individuāļiem!
1. diena

RĪGA - RIODEŽANEIRO

Lidojums

Lidojums Rīga – Riodežaneiro.
2. diena

RIODEŽANEIRO

Viesnīca

Ielidošana Riodežaneiro. Lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi. Transfērs uz

Riodežaneiro

viesnīcu, kura atrodas vienā no skaistākajiem līčiem pasaulē – starp
kalniem un okeānu. 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...
3. diena

RIODEŽANEIRO
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... Tālāk dosieties iepazīt eleganto pludmali Ipanema – vieta, kurā
radies Bossa Nova mūzikas stils, kuru izpildīja un izplatīja tālāk
leģendārais João Gilberto. Apmeklēsiet Riodežaneiro slavenāko pludmali
– Copacabana. Copacabana pludmale sniedzas apmēram 4 km garumā
un ir bagāta ar dažādām viesnīcām, restorāniem, bāriem, veikaliem,
izklaides iespējām... 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. Vēlāk
ekskursiju turpināsiet ar vēsturiskā centra Cariocas apskati. Transfērs
uz viesnīcu, nakts Riodežaneiro.
4. diena

RIODEŽANEIRO

Viesnīca

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

Riodežaneiro

delfīnus, bruņurupučus, rajas un citus jūras iemītniekus. Apstāšanās
jūrā,

lai

izbaudītu

atsvaidzinošu

peldi.

Pusdienas.

Atgriešanās

Riodežaneiro caur moderno un aktīvo Barras rajonu – Amerikas Avēnija
ar moderniem iepirkšanās centriem, Airtona Sennas Avēnija. Transfērs
uz viesnīcu, nakts Riodežaneiro.
5. diena

RIODEŽANEIRO – MANAUSA
Brokastis. Transfērs uz lidostu, lidojums Riodežaneiro – Manausa.
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Viesnīca
Amazones
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Lidostā tikšanās ar vietējo angliski runājošo gidu un transfērs uz džungļu
naktsmītni
tulkojumā
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Amazones upēm, tieši blakus Amazones džungļiem. Izbraukšana uz
džungļiem, kur mīt mērkaķi – „Monkey Jungle”. Vakariņas. Pēc
vakariņām kanoe brauciens, lai vērotu aligatorus. Nakts Amazones
Ekoparkā.
6. diena

MANAUSA

Viesnīca

Brokastis. Pārgājiens pa vietējo apkārtni. Pusdienas. Izbraukšana uz
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7. diena

MANAUSA

Viesnīca

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

Amazones

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

Ekoparkā

krāsas. Tāpēc lieliski var redzēt, kur tās savienojas, veidojot vareno
Amazoni. Pusdienas. Kanoe brauciens ar iespēju makšķerēt piranjas.
Atgriešanās naktsmītnē, vakariņas. Nakts Amazones Ekoparkā.
8. diena

MANAUSA – IGUASU

Viesnīca

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

pie Iguasu

tikšanās ar vietējo angliski runājošo gidu, transfērs uz viesnīcu. Foz do ūdenskrituma
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." Vakariņas (par papildus samaksu).
9. diena

IGUASU
Brokastis.

Viesnīca
Argentīnas

ūdenskritumu

puses

apskate,

iekļaujot

pie Iguasu

džungļus. 600 m garš ceļš cauri džungļiem aizvedīs Jūs uz vietu, kur ūdenskrituma
sākas ūdenskritums. Izbraukšana uz Cataratas staciju, kur būs 2200 m
garš brauciens eko vagoniņā, apskatot džungļus, Iguasu upi, nokļūstot
Velna alā, kura ir interesantākā vieta ūdenskritumos. Pusdienas. Tālāk
turpināsiet 1700 m garu ceļu ar 7 skatu torņiem ar vēl labākiem skatiem
uz ūdenskritumiem. Laipiņas ir 50 cm virs zemes, lai neskartu faunu un
floru. Vakariņas (par papildus samaksu)
10. 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
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Viesnīca
Buzios
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Argentīnas pusē. Pēcpusdienā brīvais laiks vai iespēja apmeklēt 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. Transfērs uz lidostu, lidojums
Iguasu – Riodežaneiro. Lidostā tikšanās ar angliski runājošu gidu,
transfērs uz viesnīcu Buzios. Nakts Buzios.
11. - 14. BUZIOS
diena

Brokastis. Brīvas diena atpūtai.

Viesnīca
Buzios

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.
15. diena BUZIOS – RIODEŽANEIRO - RĪGA

Lidojums

Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Riodežaneiro – Rīga.
16. diena RĪGA
Ielidošana Rīgā
Ceļojuma cena vienai personai divvietīgā numurā: no 3245 EUR
Cenā iekļauts:
 3 naktis viesnīcā Riodežaneiro;
 3 naktis viesnīcā Amazones Ekoparkā;
 2 naktis viesnīcā pie Iguasu ūdenskrituma;
 5 naktis viesnīcā Buzios;
 ekskursijas ar ieejas biļetēm pēc programmas;
 pusdienas pēc programmas;
 vakariņas Amazones Ekoparkā;
 komfortabli transportlīdzekļi ar gaisa kondicionētāju ceļojuma laikā;
 angļu valodā runājoša gida pakalpojumi;
 iekšējie pārlidojumi: Riodežaneiro – Manausa; Manausa – Iguasu; Iguasu – Riodežaneiro.
Cenā nav iekļauts:
 aviobiļetes Rīga – Riodežaneiro – Rīga;
 ekskursijas, kas nav minētas programmā;
 dzērieni vakariņu un pusdienu laikā;
 dzeramnaudas;
 apdrošināšana.
Viesnīcas:
Riodežaneiro – „Savoy Othon Travel Hotel”
Manausa – „Amazon Ecopark”
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Iguasu – „Carima Hotel e Convention”
Buzios – „Bucaneiro Pousada”
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