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Zájezdy do Jižní Ameriky jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých
společností a je možno je zajistit v jakémkoliv termínu dle individuálních
požadavků a volných letenek. Lety jsou obvykle s jedním přestupem v Evropě. Odlety jsou z Prahy, v případě zájmu je možno zajistit odlety z Vídně
nebo Bratislavy.



Zájezdy se uskuteční vždy, nejsou podmíněny žádným minimálním počtem účastníků. Veškerou péči během pobytu Vám věnují místní průvodci. V Rio de
Janeiru a Buenos Aires jsou to česky mluvící průvodci, v ostatních místech anglicky, německy nebo jiným světovým jazykem. Toto umožňuje zorganizovat
zájezd i pro dvojici nebo malou skupinku a zajišťuje účastníkům, i v tak malém počtu, kompletní individuální péči při uvítání na letišti, transferech i výletech během pobytu.
Pro návštěvu Brazílie, Argentiny, Peru, Uruguaye i Chile nejsou potřeba víza. Stačí pas s platností minimálně 6 měsíců po datu návratu.
Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou vždy na osobu při ubytování ve dvoulůžkovém pokoji.
Ceny jsou kalkulovány vzhledem k cenám služeb a letenek a kurzům USD platným k 30. 10. 2007. Letenky jsou kalkulovány v nejlevnějších cenových
třídách a jejich počet je omezen. Proto doporučujeme včasnou rezervaci.
Letištní taxy jsou uvedeny přibližně a budou vždy účtovány podle skutečné výše platné ke dni vystavení letenek.
Doporučujeme účastníkům zájezdů sjednat pojištění léčebných výloh za 590 Kč/osobu a připojištění PLUS na storno zájezdu, odpovědnost za způsobené
škody, zavazadla atd. za 990 Kč/osobu. Tato pojištění jsou uzavřena u Evropské cestovní pojišťovny a mají dostatečná plnění a krytí pro tak dalekou cestu.
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Ceny fakultativních výletů
v Riu (za osobu)

2–4
osoby

5 a více
osob

Půldenní výlet Corcovado, pralesy a pláže Ria
Půldenní výlet Cukrová homole a střed města
Celodenní výlet Corcovado a Cukrová homole + oběd
Večerní karnevalová show (s večeří)
Celodenní výlet na tropické ostrovy (s obědem)
Půldenní výlet Petropolis
Jeep tour do pralesa Tijuca
Jeep tour do Favely
Jeep tour Corcovado a prales

1.900
1.900
3.100
1.900
1.800
1.000
1.100
900
1.300

1.200
1.400
2.600
1.900
1.800
1.000
1.100
900
1.300
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Jedno z největších a nejkrásnějších měst světa, nazývané CIDADE MARAVILHOSA – nádherné město. Město s úžasnou polohou mezi nádherným zálivem
s rozmanitými ostrůvky a vysokým hřebenem, na němž již začíná prales. Město, kde horská pásma spadají až do centra města a přetínají kouzelné pláže.
Nepřeberné množství zátok, zálivů a výběžků, světoznámé vrcholy Cukrová homole či Corcovado, to vše uchvátí srdce každého návštěvníka.

Pobyt v nejkrásnějším
městě světa
1. den Odpoledne odlet z Prahy
2. den Přílet do Ria
Přivítání česky mluvícím průvodcem, transfer do hotelu. Odpočinek,
koupání na pláži Copacabana nebo Ipanema.
3. den Pobyt v Riu
Fakultativně polodenní výlet s česky mluvícím průvodcem na Cukrovou homoli. Od krásné pláže Vermelha ve čtvrti Urca vyjedete lanovkou k mezistanici pod vrcholem, odkud se nabízí krásné výhledy nejen
na město, ale i na vrchol homole. Po krátké zastávce pokračujete další
částí lanovky na samotný vrchol s ještě úžasnějšími výhledy známými
z pohlednic a fotografií z Ria. Po návratu zpět pokračujete do centra
města, kde můžete obdivovat starou i moderní architekturu, které se
všude prolínají, možnost návštěvy slavného stadionu Maracana.
4. den Pobyt v Riu
Odpočinek, volno, koupání. Individuálně možnost návštěvy Botanické zahrady založené již v 19. století císařem Pedrem II.
(cca 300 Kč/os. včetně taxíku a vstupenky).
5. den Pobyt v Riu
fakultativně polodenní výlet s česky mluvící průvodkyní na Corcovado se známou sochou Krista – z jedné z nejstarších čtvrtí Ria, Cosme
Velho vyjedete pozemní lanovkou pralesem, který obklopuje celé
okolí Ria. Od monumentální sochy Krista se otvírají nádherné pohledy na všechny strany Ria i na jedinečné panorama hor obklopujících
Rio a ostrůvků rozesetých v oceánu. Po návratu zpět z vrcholu si
prohlédnete nejznámější pláže: Ipanema, Leblon a Copacabana.

Cena zájezdu:

6. den Pobyt v Riu
Fakultativně polodenní výlet do Petropolisu, letního sídla brazilských císařů nebo fakultativně výlet jeep tour do oblasti pralesa
Tijuca nacházejícího se na okraji Rio de Janeira.
7. den Pobyt v Riu
Fakultativně celodenní výlet na tropické ostrovy s nádherným
koupáním a bohatým obědem s typickými brazilskými specialitami.
Z ruchu Ria se přenesete do nádherné oblasti několika stovek drobných ostrůvků s úžasnou přírodou. Výletní loď Vás proveze oblastí
ostrůvků a po krátké zastávce v jedné z nejhezčích zátok s koupáním
přímo z lodi Vás zaveze na malý ostrov, kde budete mít možnost si
prohlédnout přírodu s pralesním porostem s množstvím orchidejí,
bromélií i dovádivých opic, odpočnout si na pláži a vykoupat se. Zde
bude rovněž připraven oběd s mnoha brazilskými specialitami.
8. den Pobyt v Riu
Koupání. Možnost návštěvy sídla firmy Stern s ukázkami zpracování brazilských drahokamů a výroby a prodeje jedinečných
šperků (vstup i transfer z hotelu zdarma). Fakultativně okruh nad
městem v helikoptéře. Ze čtyř heliportů je možno se vydat na
některý z devíti připravených okruhů v trvání od 6 do 60 minut. Večer fakultativně návštěva zábavné show s ukázkami karnevalových
kostýmů a bohatou brazilskou večeří.
9. den Odlet z Ria
Dopoledne volno, odpoledne transfer na letiště a odlet z Ria.
10. den Přílet do Prahy

Karneval v Riu
Nabízíme Vám návštěvu Ria v období, kdy se koná největší
a nejznámější světový karneval. Jedná se o jedinečný zážitek sledovat bezstarostné veselí a krásné kostýmy. Hlavní
karnevalové přehlídky se konají na místním sambodromu
a vstupenky je nutno objednat několik měsíců předem.
Cena vstupenky na sambodrom je cca 300 USD (včetně
transferu z hotelu na sambodrom a zpět).

Cena zájezdu:
Termíny:

49.990 Kč
30. 01.–08. 02. 2008
17. 02.–26. 02. 2009

Závěr karnevalu v Riu
Zájemcům o návštěvu Ria, kteří chtějí zažít i něco z karnevalu velmi doporučujeme tyto termíny, kdy mohou navštívit
závěrečnou přehlídku vítězných škol samby a přitom absolvovat i další výlety v Riu, což v období karnevalu není možné. Cena vstupenky na sambodrom s přehlídkou nejlepších
škol samby je cca 200–300 USD (včetně transferu z hotelu
na sambodrom a zpět).

Cena zájezdu:
Termíny:

39.990 Kč
06. 02.–15. 02. 2008
25. 02.–06. 03. 2009

32.990 Kč

Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu do Ria a zpět
v nejlevnějších knihovacích třídách
· 7× ubytování ve 4* hotelu se snídaní
· transfer z letiště do hotelu a zpět
· asistenci česky mluvícího průvodce
Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy (cca 6.000 Kč)
· pojištění
· prodloužení pobytu – 900 Kč/noc
Termíny:

03. 03.–12. 03. • 14. 04.–23. 04.
06. 10.–15. 10. • 03. 11.–12. 11.
Dále zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.

Ceny fakultativních výletů
v Riu (za osobu)

2–3
osoby

4 a více
osob

Půldenní výlet Corcovado, pralesy a pláže Ria
Půldenní výlet Cukrová homole a střed města
Celodenní výlet Corcovado a Cukrová homole + oběd
Večerní karnevalová show (s večeří)
Celodenní výlet na tropické ostrovy (s obědem)
Půldenní výlet Petropolis
Jeep tour do pralesa Tijuca
Jeep tour do Favely
Jeep tour Corcovado a prales
Okruh nad městem v helikoptéře 8–9 minut

1.900
1.900
3.100
1.900
1.800
1.000
1.100
900
1.300
3.500

1.200
1.400
2.600
1.900
1.800
1.000
1.100
900
1.300
3.500
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Vodopády Iguaçu, které jsou hlavním důvodem návštěvy města Foz do Iguaçu, jsou bezpochyby nejúžasnějšími vodopády na světě a žádným návštěvníkem Brazílie by neměly zůstat opomenuty. Širší než Viktoriny vodopády a vyšší než Niagara nabízí v délce téměř 3 km nezapomenutelný pohled na
bezmála 300 vodopádů a kaskád padajících do hloubky až 80 m. Vodopády se nachází na hranicích mezi Brazílií a Argentinou a nelze vynechat jejich
návštěvu z žádné strany. Celý zážitek je kromě osvěžení vodní tříští a okouzlení nesčetnými duhami doplněn i divokou bujnou vegetací okolních pralesů
s množstvím tropických rostlin i exotických zvířat.

Zájezd Rio de Janeiro
a vodopády Iguacu
Nejprodávanější zájezd do Brazílie
5 nocí v Riu, 2 noci ve Foz do Iguacu

1. den Odpoledne odlet z Prahy
2. den Přílet do Ria
Přivítání česky mluvícím průvodcem, transfer do hotelu. Odpočinek,
koupání na pláži Copacabana nebo Ipanema.
3. den Pobyt v Riu
Fakultativně polodenní výlet s česky mluvícím průvodcem na Cukrovou homoli – lanovkou na jeden ze symbolů Ria s krásnými
výhledy na město, pláže i zátoku. Následně prohlídka centra města.
Odpoledne možnost návštěvy sídla firmy Stern s ukázkami zpracování brazilských drahokamů a výroby a prodeje jedinečných šperků
(vstup i transfer z hotelu zdarma).
4. den Pobyt v Riu
Fakultativně polodenní výlet s česky mluvící průvodkyní na Corcovado se známou sochou Krista a s jedním z nejkrásnějších pohledů na Rio a dále projížďka pralesem a okolo nejkrásnějších pláží
Ria. Odpoledne individuálně možnost návštěvy Botanické zahrady založené již v 19. století císařem Pedrem II. (cca 300 Kč/os.
včetně taxíku a vstupenky).
5. den Pobyt v Riu
Fakultativně celodenní výlet na tropické ostrovy s nádherným
koupáním a bohatým obědem s typickými brazilskými specialitami.
6. den Pobyt v Riu
Odpočinek, koupání. Večer fakultativně návštěva zábavné show
s ukázkami karnevalových kostýmů.
7. den Odlet z Ria do Foz do Iguacu
Transfer do hotelu, ubytování. Fakultativně návštěva jedné z největších vodních elektráren na světě, přehrady Itaipu nebo výlet za
nákupy do Paraguaye.
8. den Pobyt u vodopádů
Dopoledne návštěva vodopádů z argentinské strany, procházka po můstcích a visutých lávkách od úpatí vodopádů až k jejich
vrcholu. Fakultativně projížďka raftem po řece až k vodopádům.
Odpoledne fakultativně návštěva ptačího parku s pozorováním
tukanů, papoušků a dalších brazilských ptáků.
9. den Pobyt u vodopádů, odlet
Dopoledne výlet na brazilskou stranu vodopádů. Návrat do
hotelu. Odpoledne transfer na letiště a odlet z Iguacu.
10. den Přílet do Prahy
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Cena zájezdu:

42.990 Kč

Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu dle programu
v nejlevnějších knihovacích třídách
· 7× ubytování se snídaní ve 4* hotelích
· transfer z letiště do hotelu a zpět
· asistenci česky mluvícího průvodce v Riu
· asistenci německy nebo anglicky mluvícího
průvodce v Iguacu
· prohlídku vodopádů z brazilské strany
· prohlídku vodopádů z argentinské strany
Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy (cca 6.500 Kč)
· pojištění
· prodloužení pobytu – 900 Kč/noc
Termíny:

03. 03.–12. 03. • 14. 04.–23. 04.
06. 10.–15. 10. • 03. 11.–12. 11.
Dále zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.

Ceny fakultativních výletů
ve Foz do Iguacu (za osobu)

2–3
osoby

4 a více
osob

Raft motorovými čluny pod vodopády
Návštěva přehrady Itaipu
Návštěva ptačího parku
Výlet za nákupy do Paraguaye
Návštěva večerní show s večeří

1.100
900
750
750
1.500

1.100
600
600
600
1.200






Amazonský deštný prales je nejrozsáhlejším tropickým pralesem na světě, pokrývá plochu asi 6 milionů čtverečních kilometrů a leží v 9 různých zemích.
60 % jeho plochy se nachází v Brazílii. Srdcem tohoto regionu je řeka Amazonka, druhá nejdelší řeka na světě s téměř tisícovkou přítoků. V této oblasti se
nachází asi 10 % všech druhů rostlin a zvířat na světě. Hlavním výchozím bodem pro návštěvu této oblasti je město Manaus, hlavní město státu Amazonas. Návštěva deštných pralesů Amazonie může mít různé formy – pobyt v tzv. ekostřediscích (eco lodges), plavby lodí po Amazonce nebo pobyt v městě
Manaus doplněný výlety. Pobyt v ekostřediscích v povodí Amazonky kolem Manausu je nejčastějším cílem návštěvníků této oblasti. Jedná se o tzv. Lodges,
což jsou dobře vybavené dřevěné hotely v džungli, většinou na břehu řeky povodí Amazonky. Tato střediska nabízí mnoho aktivit jako treking pralesem,
projížďka na kanoích, lov piraní, noční pozorování aligátorů, návštěva indiánských obydlí apod.

Zájezd Rio de Janeiro
a Amazonka
5 nocí v Riu, 2 noci v Amazonii
1. den Odpoledne odlet z Prahy
2. den Přílet do Ria
Přivítání česky mluvícím průvodcem, transfer do hotelu. Odpočinek,
koupání na pláži Copacabana nebo Ipanema.
3. den Pobyt v Riu
Fakultativně polodenní výlet s česky mluvícím průvodcem na Cukrovou homoli – lanovkou na jeden ze symbolů Ria s krásnými
výhledy na město, pláže i zátoku. Následně prohlídka centra města.
Odpoledne možnost návštěvy sídla firmy Stern s ukázkami zpracování brazilských drahokamů a výroby a prodeje jedinečných šperků
(vstup i transfer z hotelu zdarma).
4. den Pobyt v Riu
Fakultativně polodenní výlet s česky mluvící průvodkyní na Corcovado se známou sochou Krista a s jedním z nejkrásnějších pohledů
na Rio a dále projížďka pralesem a okolo nejkrásnějších pláží Ria.
Odpoledne individuálně možnost návštěvy Botanické zahrady
založené již v 19. století císařem Pedrem II. (cca 300 Kč/os. včetně
taxíku a vstupenky).
5. den Pobyt v Riu
Fakultativně celodenní výlet na tropické ostrovy s nádherným
koupáním a bohatým obědem s typickými brazilskými specialitami.
6. den Pobyt v Riu
Odpočinek, koupání. Večer fakultativně návštěva zábavné show
s ukázkami karnevalových kostýmů.
7. den Odlet z Ria do Manausu
Po příletu výlet lodí k soutoku řek Rio Negro a Solimoes s unikátním úkazem, kdy obě řeky tečou několik km vedle sebe a jejich
vody se nesmíchají. Večer příjezd do hotelu Amazon Village v oblasti deštných pralesů. Večeře v hotelu.
8. den Pobyt v Amazonii
Dopoledne trekking pralesem s místním průvodcem. Oběd
v hotelu. Odpoledne projížďka v motorových kanoích do povodí
Amazonky a prohlídka deštných pralesů z řeky. Večeře v hotelu. Po
setmění noční pozorování aligátorů.
9. den Odlet z Manausu
Brzy ráno fakultativně možnost vyjížďky na kanoích s pozorováním východu slunce. Dopoledne odjezd do Manausu a odlet
z Brazílie
10. den Přílet do Prahy

Cena zájezdu:

46.990 Kč

Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu dle programu
v nejlevnějších knihovacích třídách
· 5× ubytování v Riu ve 4* hotelu se snídaní
· 2× ubytování v Amazonii v Eco lodge s plnou penzí
· transfery z letiště do hotelu a zpět
· asistenci česky mluvícího průvodce v Riu
· asistenci německy nebo anglicky mluvícího
průvodce v Amazonii
· výlety v Amazonii dle programu
Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy (cca 6.500 Kč)
· pojištění
Možnost prodloužení pobytu v Riu za 900 Kč/noc.
Možnost prodloužení pobytu v Amazonii za přípl. 2.000 Kč/noc.
Termíny:
03. 03.–12. 03. • 14. 04.–23. 04.
06. 10.–15. 10. • 03. 11.–12. 11.
Dále zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.

Upozornění !!!
Pro návštěvu Amazonie je nutno mít očkování proti žluté
zimnici a užívat antimalarika.

Ceny fakultativních výletů
v Manausu (za osobu)

2–3
osoby

4 a více
osob

Půldenní výlet s prohlídkou města
6denní výlet lodí do povodí Amazonky

1.900
18.900

1.500
12.900

6denní výlet lodí
do povodí Amazonky
1. den
Po snídani transfer z hotelu do přístavu, nalodění na lokální loď se závěsnými lůžky (noclehy na lodi v závěsných lehátkách). Odjezd kolem
soutoku řek Rio Negro a Solimoes s unikátním úkazem, kdy obě řeky
tečou několik km vedle sebe a jejich vody se nesmíchají. Poté jízda
lodí vzhůru po řece Solimoes (cca 6hod) s pozorováním opic a ptáků.
Příjezd k řece Araca. Odpoledne nalodění na kanoe a výlet s pozorováním růžových delfínů. Oběd i večeře na lodi. Nocleh na lodi.
2. den
Brzy ráno výlet v kanoích s pozorováním ptáků. Návrat na loď na
snídani a odjezd k řece Mamori. Cestou zastávka u jezera Tracajá,
odpoledne výlet v kanoích s pozorováním kajmanů, hadů, ptáků.
Večer návrat na loď, večeře. Nocleh na lodi.
3. den
Po snídani treking pralesem, návrat na loď na oběd. Odpoledne
budování tábořiště s výkladem, jak využívat techniky domorodých
indiánů. Přenocování v pralese.
4. den
Návrat na loď na snídani, odjezd k řece Juma, odpoledne lov piraní,
večer výlet v kanoích na západ slunce a vaření večeře s domorodci
v místní malé komunitě. Nocleh na lodi.
5. den
Po snídani treking pralesem s výkladem o technikách jak přežít,
jak získat vodu, potravu, oheň i léčivé rostliny. Oběd na otevřeném
ohni. Odpoledne návštěva domorodců v malé komunitě a seznámení
s jejich způsobem života. Poté výlet v kanoích s pozorováním tukanů,
papoušků a dalších místních ptáků. Před večeří ochutnávka národního brazilského nápoje caipirinha a ovocných koktejlů. Na večeři
typická ryba připravovaná na dřevěném uhlí. Nocleh na lodi.
6. den
Po snídani odjezd zpět do Manausu. K večeru příjezd do
Manausu a transfer do hotelu.
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Stát Bahia je historicky nejstarším státem Brazílie s významnými vazbami na
africké dědictví. Již od založení města Salvador byli přiváženi otroci z Afriky
a tak jako nikde jinde v Novém světě se jim zde podařilo zachovat vlastní
tradice, rituály i náboženství a dnes je hlavní město Salvador nazýván Africkou
duší Brazílie.

Salvador
Město krásně umístěné u zátoky všech svatých je
rozděleno na horní a dolní část. Horní část představuje největší a nejlépe dochovaný koloniální
architektonický komplex v Brazílii. Slavná oblast
Pelourinho s úzkými, dlážděnými ulicemi s domy
s výraznými pastelovými fasádami a nádhernými
bohatě zdobenými kostely uchvátí každého návštěvníka. Celá atmosféra dávných časů je ještě
zdůrazněna černošskými obyvateli, kteří se zde
prochází v bělostých krojích a se kterými se určitě
necháte vyfotografovat. Stále budete narážet na
výrazné africké vlivy v hudbě, tanci, jídle, oblečení
i zvycích. A po okouzlení městem jistě neodmítnete odpočinek na nádherných zlatavých plážích.

Zájezd Salvador,
Chapada Diamantina,
Praia do Forte
2 noci v Salvadoru, 3 noci v Lencois,
2 noci v Praia do Forte

Praia do Forte
Malebná rybářská vesnice vzdálená asi 50 km severně od Salvadoru. Je vyhledávána zejména pro
krásné pobřeží s písečnými plážemi lemovanými
kokosovými palmami a chráněnými korálovou bariérou. Je zde želví rezervace TAMAR zaměřená na
ochranu ohrožených druhů mořských želv.

Národní park
Chapada Diamantina
Nejstarší brazilský národní park, který na rozloze
1520 km2 nabízí neuvěřitelné množství panenské
přírody a unikátní pohledy na stolové hory, říčky,
vodopády i bujnou vegetaci. Z bývalého města
zlatokopů Lençóis, které se jakoby zastavilo v čase
a zachovalo si svůj půvab, se snadno vyjíždí do
okolí k pozorování přírody a k výletům za pohledy,
které Vám doslova vyrážejí dech.

Cena zájezdu:

49.990 Kč

Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu dle programu
v nejlevnějších knihovacích třídách
· 2× ubytování se snídaní v Salvadoru
· 3× ubytování se snídaní v Lencois
· 2× ubytování se snídaní v Praia do Forte
· transfery z letiště do hotelu a zpět
· transfer do Chapady Diamantiny
· výlety v Chapada Diamantina dle programu
· transfer do Praia do Forte
· asistenci anglicky nebo německy mluvícího průvodce

1. den Odlet z Prahy do Lisabonu
Nocleh v Lisabonu.
2. den Odlet z Lisabonu do Salvadoru (8 hodin letu)
Přivítání místním průvodcem a transfer do hotelu.
3. den Pobyt v Salvadoru
Fakultativně polodenní nebo celodenní okruh městem, jehož hlavním skvostem je čtvrt Pelourinho vyhlášená památkou UNESCO.
4. den Odjezd ze Salvadoru
Ráno odjezd autobusem do vnitrozemí do Lencois (cca 400 km)
a návštěva jednoho z nejkrásnějších brazilských národních parků
Chapada Diamantina – příroda, řeky, vodopády, stolové hory. Okolo
14:00 hod příjezd do Lencois, ubytování v hotelu. Odpoledne pěší výlet
do národního parku do oblasti Serrano s jeskyněmi a kaskádami na
řece s malými vodopády a tůněmi na koupání. Večer návrat do hotelu.
5. den Pobyt v Chapada Diamantina
Celodenní výlet s obědem do národního parku. Výstup na 300 m vysokou stolovou horu Morro do Pai Inácio s úchvatnými výhledy na náhorní planinu a okolní stolové hory. Dále přejezd k řece Mucugezinho
s další kaskádou vodopádů a tůněk, v nichž je nádhera se vykoupat
a k nejvyššímu vodopádu v Brazílii Cachoeira Glass padajícímu ze
stolové hory z výšky 400 m. Odpoledne návrat do Lencois, večer příjemná posezení v některém z restaurací v ulicích. Neopomeňte ochutnat typický brazilský alkoholický nápoj – Cachaçu, který se zde vyrábí
a který je základem i pro nejoblíbenější brazilský nápoj caipirinhu.
6. den Pobyt v Chapada Diamantina
Dopoledne výlet k jeskyním Lapa Doce, Grotta Azul a Grotta Pratinha, kde je možno pozorovat unikátní jeskynní systémy s podzemními říčkami. Odpoledne návrat do Lencois.
7. den Odjezd do Praia do Forte
Odjezd z Lencois do letoviska Praia do Forte asi 50 km severně
od Salvadoru. Ubytování v hotelu, odpočinek na plážích.
8. den Pobyt v Praia do Forte
Pobyt v hotelu na jednom z nejkrásnějších pobřeží Brazílie lemovaném kokosovými palmami a chráněném korálovou bariérou. Během
pobytu možnost návštěvy letoviska Praia do Forte s množstvím
příjemných restaurací, obchůdků i želví rezervací TAMAR. Možnost
výletů do ekologického parku Sapiranga s projížďkami v jeepech,
na koních nebo na kanoích nebo návštěvy pozůstatků paláce
Garcia D´Avila ze 16. století.
9. den Odlet ze Salvadoru
Odpoledne transfer na letiště a odlet ze Salvadoru do Lisabonu.
10. den Přílet do Lisabonu a následně do Prahy

Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy
· pojištění
Možnost prodloužení pobytu v Salvadoru za příplatek 1.100 Kč/noc,
v Chapada Diamantina za příplatek 1.900 Kč/noc,
v Praia do Forte za příplatek 3.100 Kč/noc.
Termíny:
14. 04.–23. 04. • 03. 11.–12. 11.
Dále zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.
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Ceny fakultativních výletů
v Salvadoru (za osobu)

2–5
osob

6 a více
osob

Půldenní výlet Historický Salvador
Celodenní City tour s obědem
Celodenní výlet na ostrov Itaparica s obědem
Celodenní výlet do letoviska Praia do Forte s obědem

1.100
2.700
2.900
2.900

800
2.100
1.900
1.900

    

   


Vesnička Morro de Sao Paulo se nachází na tropickém ostrově Tinharé asi 60 km od Salvadoru a návštěvníci se sem dostanou buď katamaranem za přibližně 2 hodiny nebo malým letadélkem za 20 minut. Tato cesta však rozhodně stojí za to. Bujná tropická vegetace, čtyři úžasné písečné pláže navazující
jedna na druhou, uličky v koloniálním stylu, množství příjemných posezení. Tato opojná atmosféra za chvilku podmaní každého a ostrov si prostě zamilujete. Zastavíte se v čase a vrátíte se do dob, kdy světu nevládl shon a vyspělá technika. V ulicích pokrytých jen jemným pískem nepotkáte žádné auto,
jen koně a domorodce s kolečky, na kterých převáží turistům zavazadla a zásobují hotely. Z četných reggae barů se line příjemná hudba, lide se usmívají
a demonstrují nevšední pohostinnost. Tak příjemně osvobozujících a relaxačních míst již není na světě mnoho. Vedle slunění, koupání a ochutnávání
vynikajících specialit v levných pobřežních restauracích – rozhodně nezapomeňte ochutnat místní langusty – nabízí ostrov i možnost výletů lodí na blízké
ostrovy nebo procházek do vnitrozemí ostrova k vodopádům.

Pousada Farol do Morro

Salvador,
Morro de Sao Paulo
3 noci v Salvadoru, 4 noci v Morro de Sao Paulo

Velmi příjemný hotýlek vystavěný ve svahu hned
nad první pláží. Pokoje jsou vybaveny ledničkou
s minibarem, klimatizací, TV a mají balkon s pěkným výhledem na moře i vrchol s majákem, podle
kterého je i hotel nazván. Na všech balkonech je
i závěsné lehátko – hamaka. V hotelu je restaurace, ve které jsou podávány snídaně formou bufetu
a kde je možno se stravovat i během oběda a večeře. Jsou zde připravovány jak mezinárodní, tak
i místní speciality zejména z mořských plodů. Hotel nabízí i příjemné posezení u baru a také bazén
s vlastním barem a krásným výhledem na celou
zátoku. V blízkosti hotelu je řada dalších restaurací a obchůdků a také kanceláře nabízející množství
výletů po ostrově i na sousední ostrovy a také výlety spojené se šnorchlováním nebo s potápěním.
Potápěčské centrum poskytne zájemcům veškeré
potápěčské vybavení i odbornou instruktáž.

1. den Odlet z Prahy do Lisabonu
Nocleh v Lisabonu
2. den Odlet z Lisabonu do Salvadoru (8 hod letu)
Přílet do Salvadoru, přivítání místním zástupcem a transfer do hotelu.
3. den Pobyt v Salvadoru
fakultativně polodenní nebo celodenní okruh městem, jehož hlavním skvostem je čtvrt Pelourinho vyhlášená památkou UNESCO
nebo fakultativně výlet po kokosové dálnici do letoviska Praia do
Forte s krásnými písečnými plážemi a rezervací TAMAR na ochranu
mořských želv.
4. den Odjezd na ostrov Tinharé
Po snídani odjezd do přístavu a katamaranem na ostrov Tinharé
(2 hodiny lodí). Ubytování v hotelu.
5.–7. den Pobyt v Morro de Sao Paulo
Pobyt v letovisku Morro de Sao Paulo s nádhernými plážemi,
vynikajícími a levnými přímořskými restauracemi a hlavně úžasnou
atmosférou tropického ostrova, na kterém se jakoby zastavil čas
v koloniální době. Ostrov, kde nepotkáte žádné auto, jen koně
a domorodce s kolečky, na kterých převáží turistům zavazadla a zásobují hotely. Možnost výletů lodí na blízké ostrovy nebo procházek
do vnitrozemí ostrova k vodopádům.
8. den Odjezd do Salvadoru
Odjezd katamaranem zpět do Salvadoru, ubytování v Salvadoru
a transfer do letoviska Praia do Forte asi 50 km severně od Salvadoru. Ubytování.
9. den Odlet ze Salvadoru
Odpoledne transfer na letiště a odlet ze Salvadoru do Lisabonu.
10. den Přílet do Lisabonu a následně do Prahy

Cena zájezdu:

37.990 Kč

Zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.
Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu dle programu
v nejlevnějších knihovacích třídách
· 3× ubytování se snídaní v Salvadoru
· 4× ubytování se snídaní v Morro de Sao Paulo
· transfery z letiště do hotelu a zpět
· transfer katamaranem na ostrov Tinharé a zpět
· asistenci anglicky nebo německy mluvícího průvodce
Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy (cca 6.000 Kč)
· pojištění
Možnost prodloužení pobytu v Salvadoru za příplatek 1.100 Kč/noc,
v Morro de Sao Paulo za příplatek 1.400 Kč/noc.
Ceny se nevztahují na období Silvestra, karnevalu a dalších svátků.
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Costa Verde, neboli zelené pobřeží, se nachází asi 60 km jižně od Rio de Janeira. Jedná se o jeden z nejoblíbenějších cílů obyvatel Latinské Ameriky, kteří
často spojují návštěvu Ria s odpočinkem na bílých plážích lemovaných pohořím s tropickými pralesy a s výlety na nesčetné ostrovy s ideálními podmínkami ke šnorchlování i potápění. Tato oblast je často označována jako místo snů a okouzlení. Všechny milovníky přírody uspokojí krásná krajina s bujnou
vegetací, prosycená vůní lesů, zpěvem tropických ptáků a zejména množstvím nádherných bělostných pláží s jemným pískem a křišťálově čistým mořem.
Vedle lodních výletů jsou zde výborné podmínky i pro výlety do hor spojené s pozorováním zvířat a prohlídkou deštných pralesů. Costa Verde nabízí úžasnou pohodu a klid a je právem označována za kousek ráje, který Vám na každé pláži, v každém kousku moře i na každém ostrůvku zjeví své tajemství.

Mangaratiba,
Hotel Portobello*****

Hotel se nachází na pobřeží Costa Verde asi 100 km
jižně od Rio de Janeira u střediska Mangaratiba.
Jedná se o jeden z nejlepších hotelů v této oblasti
vystavěný v polynéském stylu v dokonalé harmonii
s okolní přírodou a s ideální polohou přímo u pláže zátoky Baia de Angra dos Reis a na úpatí hor
Mata Atlántica. Krásná klidná pláž s bílým pískem.
Hotel nabízí návštěvníkům 3 restaurace s velkým
výběrem jídel mezinárodní i brazilské kuchyně, bar
u pláže a u bazénu, velký kongresový sál s kompletním vybavením pro organizování obchodních
setkání, rozsáhlé prostory zeleně s velkým bazénem
přímo u pláže.
Všechny pokoje jsou klimatizované a vybavené
TV, trezorem, telefonem, ledničkou s minibarem
a vysoušečem vlasů. Je možno si vybrat z nabídky
standard rooms – pokojů s balkonem v 1. a 2. patře
nebo beach rooms – pokojů v přízemí s východem
přímo na pláž.
Široké možnosti vodních sportů - kajaky, vodní lyžování, windsurfing, banana boats, vodní skútry apod.
V hotelu a jeho blízkosti jsou dále nabídky jízdy na
koních, půjčovna kol, fitness, volejbal, tenis i projížďky v elektrických autíčkách. Hotel je součástí
Safari resorts a jsou zajišťovány výlety v Jeepech
do okolí, kde na ploše 300.000 m2 žije na 500 druhů
zvířat brazilské, evropské i africké fauny.

Zájezd Rio de Janeiro
a Costa Verde
4 noci v Riu, 3 noci na pobřeží Costa Verde
1. den Odlet z Prahy
2. den Přílet do Rio de Janeira
Přivítání česky mluvícím průvodcem, transfer do hotelu. Odpočinek,
koupání na pláži Copacabana nebo Ipanema.
3. den Pobyt v Riu
Fakultativně polodenní výlet s česky mluvícím průvodcem na
Cukrovou homoli – lanovkou na jeden ze symbolů Ria s krásnými výhledy na město, pláže i zátoku. Následně prohlídka centra
města. Odpoledne možnost návštěvy sídla firmy Stern s ukázkami
zpracování brazilských drahokamů a výroby a prodeje jedinečných
šperků (vstup i transfer z hotelu zdarma).
4. den Pobyt v Riu
Fakultativně polodenní výlet s česky mluvící průvodkyní na Corcovado
se známou sochou Krista a s jedním z nejkrásnějších pohledů na Rio
a dále projížďka pralesem a okolo nejkrásnějších pláží Ria. Odpoledne
individuálně možnost návštěvy Botanické zahrady založené již
v 19. stol. císařem Pedrem II. (cca 300 Kč/os. včetně taxíku a vstupenky).
5. den Pobyt v Riu
Odpočinek, koupání. Večer fakultativně návštěva zábavné show
s ukázkami karnevalových kostýmů.
6. den Transfer z Ria na pobřeží Costa Verde
Po přjezdu ubytování v hotelu Portobello v krásné zátoce s vlastní
pláží s výhledem na moře a ostrovy a chráněné kopci s bujnou
pralesní vegetací.
7.–8. den Pobyt na Costa Verde
Pobyt v hotelu s ideálními podmínkami pro koupání i širokou nabídkou aktivit – vodní sporty, tenis, fotbal, vyjížďky na koních, výlet
Jeepem na Safari, výlet Jeepem do vnitrozemí k vodopádům, výlety
lodí s možností potápění atd.
9. den Odlet z Ria
Po poledni transfer do Rio de Janeira na letiště. Večer odlet z Brazílie.
10. den Přílet do Prahy

Cena zájezdu:

41.990 Kč

Zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.
Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu dle programu
v nejlevnějších knihovacích třídách
· 4× ubytování ve 4* hotelu v Riu
· 3× ubytování s polopenzí v 5* hotelu Portobello
· transfery z letiště do hotelu a zpět
· transfer z Ria na Costa Verde a zpět
· asistenci česky mluvícího průvodce v Riu
Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy (cca 6.000 Kč)
· pojištění
Možnost prodloužení pobytu v Riu za příplatek 900 Kč/noc.
Prodloužení pobytu v hotelu Portobello za příplatek 2.500 Kč/noc.
Ceny se nevztahují na období Silvestra, karnevalu a dalších svátků.
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Stát Pernambuco je jedním z turisticky nejatraktivnějších států severovýchodní Brazílie. Je navštěvováno hlavně pro své nádherné pláže. Pro milovníky
odpočinku na krásných písečných plážích je snad nejkrásnější částí Brazílie. Většina návštěvníků ji hodnotí jedním slovem: Ráj. V současném hektickém
světě nabízí úžasnou pohodu, klid a odpočinek v opravdu rajském prostředí. Poklidný a jakoby bezstarostný způsob života se rychle přenáší na všechny
návštěvníky a vrací je zpět do dávných časů objevitelů nedotčených krajin. V tomto státě se však zachovaly i bohaté kulturní tradice z koloniálního období
a město Olinda je jedním z architektonických skvostů vyhlášených památkou UNESCO. Tropické klima s průměrnými ročními teplotami mezi 26 a 31 °C
umožňuje návštěvu prakticky v kterémkoliv ročním období.

Hotel
Pontal de Ocapora****
Nejoblíbenější hotel našich zákazníků se nachází
v blízkosti známého letoviska Porto de Galinhas přímo u pláže. Jedná se o hotel vystavěný v polynéském stylu s ubytováním v budovách obklopených
tropickými zahradami. Jsou zde ideální podmínky ke
koupání na plážích chráněných korálovou bariérou.
Hotel nabízí návštěvníkům restauraci s mezinárodní
i brazilskou kuchyní, společenské místnosti, hernu,
bar, prostornou zahradu s několika bazény, lehátky
a slunečníky a přímým přístupem na pláž. Všechny
pokoje jsou klimatizované a mají TV, telefon, trezor
a ledničku s minibarem. Široké možnosti vodních
sportů, tenisové kurty, herna, výlety na moře i do
okolí. Ze střediska Porto de Galinhas výlety na moře
na typických lodích – jangadách, šnorchlování v přírodních bazéncích s množstvím barevných rybiček,
amatérské i profesionální potápění. Velmi oblíbené
je zde zapůjčení malých aut buggy a výlety podél
pobřeží i do vnitrozemí.

Pobytový zájezd
na pláže Pernambuca
1. den Odlet z Prahy do Lisabonu
Nocleh v Lisabonu.
2. den Odlet z Lisabonu do Recife (7 hodin letu)
Přílet do Recife, transfer do hotelu.
3.–8. den Pobyt v Pernambucu
Pobyt v hotelu na jednom z nejkrásnějších pobřeží Brazílie lemovaném kokosovými palmami a chráněném korálovou bariérou. Během
pobytu možnost návštěvy letoviska Porto de Galinhas s krásnými
přírodními bazénky a ideálními podmínkami pro šnorchlování i potápění, zapůjčení buggy aut k výletům podél pláže i do vnitrozemí,
výlet na pláž Praia dos Carneiros, výlet do vnitrozemí k vodopádům
nebo výlet do hlavního města Recife a města Olinda vyhlášeného
památkou UNESCO.
9. den Odlet z Recife
Odpoledne transfer na letiště a odlet z Recife do Lisabonu.
10. den Přílet do Lisabonu a následně do Prahy

Cena zájezdu:

39.990 Kč

Zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.
Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu dle programu
v nejlevnějších knihovacích třídách
· 1× ubytování se snídaní v Lisabonu
· 7× ubytování s polopenzí
· transfery z letiště do hotelu a zpět
Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy (cca 6.000 Kč)
· pojištění
Možnost prodloužení pobytu v hotelu Pontal de Ocapora
za příplatek 1.350 Kč/noc.
Ceny se nevztahují na období Silvestra, karnevalu a dalších svátků.
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Rio de Janeiro,
vodopády Iguacu
a Amazonka
4 noci v Riu,
2 noci ve Foz do Iguacu,
2 noci v Amazonii
1. den Odlet z Prahy
do Lisabonu
Transfer do hotelu, nocleh.
2. den Přílet do Ria
Ráno transfer na letiště a odlet do
Ria. Odpoledne přílet do Rio de
Janeira, přivítání česky mluvícím
průvodcem, transfer do hotelu.
Odpočinek, koupání na pláži Copacabana nebo Ipanema.
3. den Pobyt v Riu
Fakultativně polodenní výlet s česky mluvícím průvodcem na Cukrovou homoli – lanovkou na jeden
ze symbolů Ria s krásnými výhledy
na město, pláže i zátoku. Následně
prohlídka centra města. Odpoledne
možnost návštěvy sídla firmy Stern
s ukázkami zpracování brazilských drahokamů a výroby a prodeje
jedinečných šperků (vstup i transfer z hotelu zdarma).
4. den Pobyt v Riu
Fakultativně polodenní výlet s česky mluvící průvodkyní na Corcovado se známou sochou Krista a s jedním z nejkrásnějších pohledů na Rio a dále projížďka pralesem a okolo nejkrásnějších pláží
Ria. Odpoledne individuálně možnost návštěvy Botanické zahrady
založené již v 19. století císařem Pedrem II. (cca 300 Kč/os. včetně
taxíku a vstupenky).
5. den Pobyt v Riu
Fakultativně celodenní výlet na tropické ostrovy s nádherným
koupáním a bohatým obědem s typickými brazilskými specialitami.
Večer fakultativně návštěva zábavné show s ukázkami karnevalových kostýmů.
6. den Odlet z Ria do Foz do Iguacu
Odpoledne návštěva brazilské strany vodopádů, procházka
s krásnými pohledy na vodopády až k největšímu z vodopádů
Ďáblův jícen.
7. den Pobyt u vodopádů
Dopoledne návštěva vodopádů z argentinské strany, procházka
po můstcích a visutých lávkách od úpatí vodopádů až k jejich vrcholu. Fakultativně projížďka raftem po řece až k vodopádům. Odpoledne fakultativně návštěva ptačího parku s pozorováním tukanů,
papoušků a dalších brazilských ptáků nebo přehrady Itaipu.

To nejlepší z Brazílie
Zájezd Rio, Iguacu, Amazonie je možno na
závěr doplnit návštěvou státu Pernambuco
a odpočinkem na těch nejkrásnějších brazilských plážích.
4 noci v Riu, 2 noci ve Foz do Iguacu,
2 noci v Amazonii, 4 noci v Pernambucu

8. den Odlet do Manausu
po příletu výlet lodí k soutoku řek Rio Negro a Solimoes s unikátním úkazem, kdy obě řeky tečou několik km vedle sebe a jejich
vody se nesmíchají. Večer příjezd do hotelu Amazon Village
v oblasti deštných pralesů. Večeře v hotelu.
9. den Pobyt v Amazonii
Dopoledne trekking pralesem s místním průvodcem. Oběd
v hotelu. Odpoledne projížďka v motorových kanoích do povodí
Amazonky a prohlídka deštných pralesů z řeky. Večeře v hotelu. Po
setmění noční pozorování aligátorů.
10. den Odlet z Manausu
Brzy ráno fakultativně možnost vyjížďky na kanoích s pozorováním východu slunce. Dopoledne odjezd do Manausu a odlet
z Manausu do Lisabonu.
11. den Návrat do Prahy
Ráno přílet do Lisabonu, přestup a odlet do Prahy.

Cena zájezdu:

59.990 Kč

Zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.

Cena zájezdu:

Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu dle programu
v nejlevnějších knihovacích třídách
· 1× ubytování se snídaní v Lisabonu
· 4× ubytování v Riu ve 4* hotelu se snídaní
· 2× ubytování v Iguacu ve 4* hotelu se snídaní
· 2× ubytování v eko hotelu Amazon Village s plnou penzí
· transfery z letiště do hotelu a zpět
· asistenci česky mluvícího průvodce v Riu
· asistenci německy nebo anglicky mluvícího průvodce
v Iguacu a v Amazonii
· prohlídku vodopádů z brazilské strany
· prohlídku vodopádů z argentinské strany
· výlety v Amazonii dle programu

Zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.

Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy (cca 7.000 Kč)
· pojištění
Možnost prodloužení pobytu v Riu a Iguacu za příplatek 900 Kč/noc,
v Manausu za příplatek 2.000 Kč/os./noc.
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1.–9. den Viz zájezd Rio, Iguacu, Amazonie
10. den Odlet z Manausu
Brzy ráno fakultativně možnost vyjížďky na kanoích s pozorováním východu slunce. Po snídani odjezd do Manausu a odlet do
Recife. Večer transfer do hotelu v Recife.
11. den Recife, Olinda
Dopoledne fakultativně prohlídka měst Recife a Olinda, bývalého hlavního města Pernambuca, dnes vyhlášeného památkou
UNESCO. Odpoledne transfer jižně od Recife do letoviska Porto
de Galinhas na pobřeží Pernambuca. Ubytování v hotelu u pláže.
12.–13. den Pobyt v Pernambucu
Pobyt v hotelu na jednom z nejkrásnějších pobřeží Brazílie lemovaném kokosovými palmami a chráněném korálovou bariérou. Během
pobytu možnost návštěvy letoviska Porto de Galinhas s krásnými
přírodními bazénky a ideálními podmínkami pro šnorchlování i potápění, zapůjčení buggy aut k výletům podél pláže i do vnitrozemí.
14. den Transfer do Recife a odlet do Lisabonu
15. den Návrat do Prahy
Ráno přílet do Lisabonu, přestup a odlet do Prahy.

69.990 Kč

Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu dle programu
v nejlevnějších knihovacích třídách
· 1× ubytování se snídaní v Lisabonu
· 4× ubytování v Riu ve 4* hotelu se snídaní
· 2× ubytování v Iguacu ve 4* hotelu se snídaní
· 2× ubytování v eko hotelu Amazon Village s plnou penzí
· 1× ubytování v Recife ve 4* hotelu se snídaní
· 3× ubytování v Pernambucu ve 4* hotelu s polopenzí
· transfery z letiště do hotelu a zpět
· asistenci česky mluvícího průvodce v Riu
· asistenci německy nebo anglicky mluvícího průvodce
v Iguacu a v Amazonii
· prohlídku vodopádů z brazilské strany
· prohlídku vodopádů z argentinské strany
· výlety v Amazonii dle programu
Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy (cca 7.000 Kč), pojištění



 
   

Argentina je synonymem pro takové pojmy, jakými jsou např. rozlehlá pampa a její gaučové, vynikající hovězí, nebo smyslné tango, ale tato země
má i řadu jiných půvabů, které zůstávají bohužel
mnohdy bez povšimnutí.
Všichni vědí, že Argentina je zemí tanga, ale už
méně, že nejvyšší hora amerického kontinentu,
Aconcagua, leží právě na její západní hranici
s Chile. Argentinské telecí maso je proslulé po
celém světě, ale už málokdo slyšel o fantastických ledovcových útvarech nacházejících se v jezerní oblasti. A zatímco všichni vědí, kde je Ohňová země,
mnozí netuší, že město Ushuaia, kromě toho, že je hlavním přístavem při průplavu Magallánskou úžinou, je také nejjižnějším městem na světě.
Když ponecháme stranou sofistikované hlavní město, gauče na koních a obrovské pláně pampy a otevřená rozlehlá území Patagonie, může nás Argentina
překvapit také kvalitními víny, úchvatnými vodopády uprostřed pralesa, koloniálními městy nebo koloniemi tučňáků.

Buenos Aires

Buenos Aires a Iguazú
Buenos Aires a Iguazú – vodopády, jezuitské misie a yerba maté
Iguazú se nachází v oblasti velkých řek, oblasti vlhkých tropů,
načervenalé půdy a panenského pralesa s mimořádně obdivuhodnou florou a faunou. A uprostřed této nádhery se skrývá jeden ze
zázraků světa – vodopády Iguazú, oslava přírody, kde zbytky jezuitských misií vyhlášených UNESCO dědictvím lidstva, jsou němými
svědky činorodé práce bratrstva Ježíšova. V této oblasti najdete
i Esteros de Iberá, plochu o 1 300 000 hektarech, která je druhou
nejdůležitější vlhkou oblastí, oblastí bažin, v Jižní Americe.

Buenos Aires nabízí obrovskou kulturní rozmanitost díky tomu, že
vždy bylo vstupní bránou různých imigračních proudů. Je doslova
velkou metropolí s bohatými obchodními i průmyslovými aktivitami. Pokud se týká turistů, ti obdivují hlavně architektonické skvosty města, které mají svůj původ zejména ve Francii a v Itálii, dále
četná muzea, divadla a kulturní centra. Mnozí jsou přitahování
školami tanga a milongy, jiní širokými možnostmi aktivit v okolní
přírodě, ať už je to lov nebo gaučovské slavnosti.
1. den Odlet z Prahy
2. den Buenos Aires
Přílet na letiště Ezeiza, transfer do hotelu, odpočinek po cestě,
individuální volno.
3. den Buenos Aires
Dopoledne návštěva centra města – po třídě Avenida de 9 de julio
se vydáme k jednomu ze symbolů města, k Obelisku a slavnému
divadlu opery s úžasnou akustikou. Poté se projdeme starobylou
čtvrtí San Telmo, kolébce města. Pokračujeme k historickému a politickému centru města kolem náměstí Plaza de Mayo, s katedrálou,
s koloniální architekturou a s Casa Rosada. La Boca je malebnou
čtvrtí bývalých italských přistěhovalců, proslulá je zejména její
ulička Caminita. Podél Avenidy de Mayo, která má pro změnu
typický španělský ráz, se dostaneme na náměstí Plaza de los dos
Congresos a k nádhernému parku Palermo. Oběd v jedné z nejvyhlášenějších restaurací Puerto Madero, Spettus, s vynikající kuchyní
a stylovým prostředím. Návrat do hotelu.
Odpoledne volno, možnost návštěvy tančírny s kurzem tanga.
4. den Buenos Aires
Dopoledne volno a odpoledne fakultativně výlet do Tigre. Vlakem
Tren de la Costa projedeme rezidenční částí města, mineme městečko Olivos s prezidentskou rezidencí Quinta de Olivos, San Isidro se
starobylou katedrálou a známým obchodním centrem, a dostaneme
se k deltě řeky Paraná, 30 km severně od hlavního města. Zde se
nachází jedinečná ekologická oblast Delta del Río Paraná. Po příjezdu
do Tigre, které je považováno za ráj veslařů, je možné se nalodit na
bárky a projíždět se kanály a přítoky řeky a vychutnávat nádhernou
přírodu nebo se jen procházet parkem de la Costa s nejrůznějšími
atrakcemi a podívanými. Návrat do hotelu kolem 18:00.
Večer fakultativně večeře v Tango show „Esquina Carlos Gardel“,
v jednom z nejlepších podniků s vynikající argentinskou kuchyní
a s ještě lepším představením, které oživuje sofistikovanost, luxus
a styl tanga v době jeho největší slávy.
5. den Buenos Aires
Fakultativně celodenní výlet do San Antonio de Areco, kolébky argentinských tradic. Po cestě je možné vidět Pampa Húmeda Argentina
typickou oblast pampy, kde se produkuje hovězí maso a obilí. Samotné městečko má starobylý koloniální ráz. Při procházce po městě
na vás dýchne kouzlo venkovského života se svým poklidem, zvyky
a gaučovkými tradicemi. Návštěva muzea gaučů Guiraldes. Oběd ve

Cena zájezdu:

44.900 Kč

venkovském stylu. Na místě je možné vyzkoušet si umění gaučů, jezdit na koni, sledovat folklorní tance a zaposlouchat se do zpěvu při
dobrém víně, kusu hovězího a empanadas. Večer návrat do hotelu.
6. den Buenos Aires
Fakultativně celodenní výlet do Colonia del Sacramento – kolonie
založené Portugalci v roce 1680. Poklidné uruguayské městečko,
pro které jsou typické všudypřítomné starobylé vozy a vůně yerba
maté. Jeho historické centrum je pod ochranou UNESCO. Brzy ráno
odjezd z hotelu do přístavu, plavba po řece Río de la Plata do Colonie. Procházka po městě plném historických památek a kulturních
tradic. Historické jádro je plné muzeí, po pobřeží se dojde až k Real
de San Carlos s býčí arénou. Oběd v typické restauraci v centru
městečka. Návrat lodí do Bs As a následně do hotelu okolo 19:00.
7. den Buenos Aires
Volný den určený k procházkám, nákupům nebo k hodinám tanga.
8. den Buenos Aires
Fakultativně celodenní výlet do Montevidea – ráno se z přístavu vydáme rychlolodí po řece Río de la Plata do hlavního města Uruguaye,
nejmladší hlavní město Lat. Ameriky s nejlepším přírodním přístavem
v Jižní Americe. Moderní kosmopolitní město s koloniální částí Ciudad
Vieja z dob přistěhovalců z Kanárských ostrovů. Prohlídka historického centra a přístavní čtvrti se spoustou restaurací a stánků pod širým
nebem. Oběd v typické restauraci. Odpoledne volno k individuálním
procházkám nebo ke slunění u vody. Navečer návrat do Buenos Aires.
9. den Odlet z Buenos Aires
V určený čas transfer z hotelu na letiště, odbavení a odlet.
10. den Přílet do Prahy

1.–4. den Viz program Buenos Aires
5. den Buenos Aires–Puerto Iguazú
Po snídani přesun na letiště a odlet do Puerto de Iguazú, transfer na
ubytování. Odpoledne výlet lodí Crucero de las Estrellas po Alto Paraná k rezervaci Guaraní. Katamaránem po řece Río Iguazú proplujeme
kolem Hito de Tres Fronteras a dosáhneme řeku Paraná. Zastávka
v původní osadě indiánů Guaraní v Puerto Bertoni, kde účast na
rituálu zasvěcenému dobré úrodě. Po cestě zpět živá hudba na lodi.
6. den Iguazú
Po snídani odjezd na prohlídku vodopádů z argentinské strany.
Potom se ekologickým vláčkem svezeme po pralese až k můstkům
a lávkám těsně nad vodopády. Po cestě zastávka u Ďáblova chřtánu
Garganta del Diablo, kde je možné sledovat nekonečný a ohlušující
příval vody řítící se do propasti. Další zastávka Cataratas nám umožní
sledovat vodopády a deltu řeky Iguazú s četnými ostrůvky. (Circuito
Superior) Volno k obědu. Pokračování prohlídky vodopádů, nyní tzv.
Circuito Inferior, četné kaskády a vodopády na pozadí pralesa.
7. den Iguazú
Dopoledne výlet na brazilskou stranu vodopádů, po cestě můžeme
obdivovat množství motylů všech barev. Vzhledem k tomu, že 80 %
vodopádů je na argentinské straně, park na brazilské straně má jen
jeden můstek, respektive lávku o 1000 m. Při pěší procházce po ní je
možné sledovat jeden z nejmohutnějších vodopádů na světě s 275
kaskádami a peřejemi o celkové šířce 2700 m. Panoramatické výhledy na argentinskou stranu vodopádů. Odpoledne volno.
8. den Misión de San Ignacio
Dopoledne výlet k ruinám jezuitské misie San Ignacio Miní, založené na konci 17. stol. za účelem evangelizace rodilých guaraníes.
V současné době je to nejlépe dochovaná jezuitská misie na území
Argentiny. Kolem hlavního náměstí můžeme vidět zbytky kostela,
hřbitova, obytné domy a radnici.
Po cestě zastávka u dolů na těžbu polodrahokamů Wanda. Prohlídka misie s místním průvodcem a s popisem života indiánů guaraní
a jejich katolizace. Po cestě zpět do hotelu návštěva plantáží s produkcí yerba maté, tradičního argentinského nápoje.
9. den Buenos Aires
Odlet zpět do Buenos Aires. Ve večerních hodinách odlet do Evropy.
10. den Přílet do Prahy

Cena zájezdu:

52.900 Kč

Zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.

Zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.

Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu dle programu
v nejlevnějších knihovacích třídách
· asistenci česky mluvícího průvodce v Buenos Aires
· 7× ubytování ve 4* hotelu se snídaní
· transfer letiště-hotel-letiště
· půldenní výlet po Buenos Aires s obědem

Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu dle programu
v nejlevnějších knihovacích třídách
· asistenci česky mluvícího průvodce v Buenos Aires
· asistenci německy nebo anglicky mluvícího průvodce na
dalších místech
· 7× ubytování ve 4* hotelu se snídaní
· transfer letiště-hotel-letiště
· půldenní výlet po Buenos Aires s obědem
· výlet po brazilské straně vodopádů
· výlet po argentinské straně vodopádů
· výlet k jezuitské misii

Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy
(účtováno dle skutečné výše ke dni vystavení letenky)
· pojištění
Pobyt v Buenos Aires je možné kombinovat s pobytem
v dalších koutech Argentiny (pobyt v Bs As je možné
u těchto kombinací upravit na 3–4 noci).

Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy (dle skutečné výše ke dni vystavení letenky)
· pojištění
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Buenos Aires
a poloostrov Valdés
Setkání s přírodou a pozorování velryb a tučňáků.

Okruh Argentinou
1.–4. den Viz program Buenos Aires, str. 11
5. den Buenos Aires–Puerto Iguazú
Po snídani odlet do Iguazú, ubytování a odjezd na výlet k vodopádům z argentinské strany. Potom se ekologickým vláčkem svezeme po pralese až k můstkům a lávkám nad vodopády. Po cestě
zastávka u Ďáblova chřtánu, kde je možné sledovat nekonečný
a ohlušující příval vody řítící se do propasti. Další zastávka Cataratas nám umožní sledovat vodopády a deltu řeky Iguazú s četnými
ostrůvky. (Circuito Superior) Volno k obědu. Pokračování prohlídky
vodopádů, nyní tzv. Circuito Inferior, četné kaskády a vodopády na
pozadí pralesa.
6. den Iguazú–Mendoza
Dopoledne výlet na brazilskou stranu vodopádů. Pěší procházka
v délce 1 km, během kterého je možné sledovat jeden z nejmohutnějších vodopádů na světě s 275 kaskádami a peřejemi o celkové
šířce 2700 m. Panoramatické výhledy na argentinskou stranu vodopádů. Poté přejezd na letiště a odlet do Mendozy.
7. den Mendoza
Po snídani se vydáme na výlet po vinných stezkách Caminos del
Vino. Z Mendozy se jede směrem k Lujan de Cuyo, kde se pěstuje
vinná réva a vyrábí víno Malbec. Výlet pokračuje koňmo po mendozkém podhůří. Vesnická snídaně a návštěva sklepů Cavas de Cano
s degustací. Oběd ve vesnickém stylu.
8. den El Calafate
Po snídani odjezd na letiště a let do El Calafate, transfer do hotelu.
9. den Buenos Aires
Po snídani odjezd na výlet lodí k ledovci Upsala. Z El Calafate se vydáme autobusem do přístavu Puerto de la Cruz na Punta Bandera, odkud
vyjíždějí lodě k ledovcům. Po necelých 2 hodinách plavby se naskytne
úchvatný pohled na ledovec Upsala, cesta pokračuje do Bahía Onelli,
odkud se jde pěšky ke stejnojmennému jezeru a k ledovcům Onelli,
Agassiz a Bolado. Krátké volno na břehu jezera a pak plavba k ledovci
Spegazzini s nejvyššími stěnami. Návrat do El Calafate.
10. den El Calafate–Ushuaia
Dopoledne výlet k ledovci Perito Moreno. Cesta je dlouhá asi
80 km, poslední úsek se již jede národním parkem Los Glaciares.
Po cestě krásné výhledy na jezero Lago Argentino a zátoku Bahía
Redonda s početnou faunou, černé labutě, plameňáci, kachny
a lysky. Projíždí se patagonskou stepí a posléze bujnou stromovou
vegetací Bosque Andino Patagónico. Po lávkách a schůdcích se
dostaneme na vyhlídky k ledovci Perito Moreno. Poté přejezd na
letiště a odlet do Ushuaia.
11. den Ushuaia
Po snídani výlet do národního parku Ohňová země, který začíná
pouhých 11 km od města. Budeme obdivovat jezera, laguny a řeky,
které ústí do kanálu Beagle. Pak se vydáme do vlakové stanice,

Cena zájezdu:

80.900 Kč

Zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.
Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu v nejlevnějších knihovacích třídách
· asistenci česky mluvícího průvodce v Buenos Aires
· asistenci německy nebo anglicky mluvícího průvodce na
dalších místech
· 10× ubytování ve 4* hotelu se snídaní
· transfer letiště-hotel-letiště
· půldenní výlet po Buenos Aires s obědem
· výlet po argentinské straně vodopádů
· půldenní výlet po brazilské straně vodopádů
· výlet po vinicích Mendozy s obědem
· výlet k ledovcovým jezerům
· půldenní výlet k Perito Moreno
· výlet do národního parku Ohňová země
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Cena nezahrnuje:
· letištní taxy (dle skutečné výše ke dni vystavení letenky)
· fakultativní výlety
· pojištění

w w w.a r ge nt inai nf o. c z

Ferrocarril Austral Fuegino, fakultativně projížďka vlakem „Z konce
světa“. Pokračování k zátoce Ensenada, odkud výhledy na protilehlou stranu kanálu Beagle s horami Montes Nevados de la Cadena
Sampaio (Chile). Na zpáteční cestě procházka kolem jezera Lago
Roca a kolem přehrady bobrů. Odpoledne volno nebo fakultativní
výlet po kanále Beagle a podél pobřeží Ushuaia k majáku Les
Eclaireurs a k ostrovu Los lobos, ráji tuleňů. Po 20 minut možnost
sledovat tato zvířata. Následuje plavba k ostrovu Los Pájaros,
kde můžeme sledovat kormorány, albatrosy a další mořské ptáky.
Návrat do Ushuaia.
12. den Ushuaia–Buenos Aires
Dopoledne volno, odpoledne odlet do Buenos Aires. Ve večerních
hodinách odlet do Evropy.
13. den Přílet do Prahy

1.–4. den Viz program Buenos Aires, str. 11
5. den Buenos Aires – Trelew
V určený čas přesun na letiště a odlet do Trelew, transfer do hotelu
a volno.
6. den Trelew–Puerto Madryn
Po snídani odjezd na severní cíp poloostrov Valdés, po cestě zastávka na šíji Florentino Ameghino, pod ochranou UNESCA, a v Caleta
Valdés, kde je možné sledovat tučňáky a mrože, kteří svou přítomností zpestřují toto nádherné místo. V Puerto Pirámides nalodění
na bárky a pozorování velryb v jejich přirozeném prostředí. Velryby
sem připlouvají v květnu, kdy hledají teplé vody k porození mláďat,
a odplouvají zpět do Antarktidy v prosinci. Návrat do hotelu na
ubytování.
7. den Puerto Madryn
Po snídani odjezd na jih směrem do Trelew, Rawsonu a Gaimanu,
původní gálské kolonie, která byla první osadou přistěhovalců.
Zastávka v Paleontologickém muzeu v Trelew, nejvýznamnějším
muzeu Jižní Ameriky s nejmodernějšími technickými vymoženostmi.
Zastávka v přírodní rezervaci Punta Tombo s největším hnízdištěm
tučňáků v Jižní Americe, pozorování magallánských tučňáků. Odpoledne zastávka na čaj Te Galés a typické galské sladkosti. Návrat
do hotelu na ubytování.
8. den Trelew–Buenos Aires
Po snídani krátká prohlídka Puerto Madryn a přejezd na letiště do
Trelew, odkud odlet do Buenos Aires. Transfer na ubytování.
9. den Buenos Aires–Colonia del Sacramento
Volný den v Buenos Aires nebo fakultativně celodenní výlet do
Colonia del Sacramento – kolonie založené Portugalci v roce 1680.
Poklidné uruguayské městečko, pro které jsou typické všudypřítomné starobylé vozy a vůně yerba maté. Jeho historické centrum je
pod ochranou UNESCO. Brzy ráno odjezd z hotelu do přístavu,
plavba po řece Río de la Plata do Colonie. Procházka po městě
plném historických památek a kulturních tradic. Oběd v typické
restauraci v centru městečka. Návrat lodí do Bs As.
10. den Buenos Aires – odlet
V určený čas transfer na letiště Ezeiza a odlet do Evropy
11. den Přílet do Prahy

Cena zájezdu:

59.900 Kč

Zajišťujeme individuálně sezonně (od května do prosince).
Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu v nejlevnějších knihovacích třídách
· asistenci česky mluvícího průvodce v Buenos Aires
· asistenci německy nebo anglicky mluvícího průvodce na
dalších místech
· 8× ubytování ve 4* hotelu se snídaní
· transfery letiště-hotel-letiště
· půldenní výlet po Buenos Aires s obědem
· výlet lodí na pozorování velryb
· výlet do přírodní rezervace Punta Tombo
Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy (dle skutečné výše ke dni vystavení letenky)
· pojištění



    
    

Tango, pláž a samba…
Argentina – Brazílie – Uruguay
1.–4. den Viz program Buenos Aires, str. 11
5. den Punta del Este
Odjezd na letiště a let do známého uruguayského prázdninového
centra Punta del Este, transfer do hotelu, volno. Punta del Este je také
nazývána Perlou jihu. Jedná se o poloostrov mezi Atlantickým oceánem a řekou Río de la Plata, s dokonalou geografickou polohou, která
umožňuje návštěvníkům vidět slunce vycházet i zapadat do moře.
6. den Punta del Este
Volno ke koupání, sportovním aktivitám nebo k výletům. Punta
del Este je moderní neustále se rozvíjející středisko s plážemi z bílého písku a desítkami barů, kde vám nalijí nebo namíchají drink
v každou hodinu. Možnost fakultativní prohlídky rezidenčních částí
města s nádhernými panoramatickými vyhlídkami, prohlídka čtvrtí
Barrio Pinares, La Barra – momentálně nejživější turistické zóny
s kluby a večerními podniky, dálě čtvrti Beverly Hills a Lugano
a parku El Jaguel.
7. den Rio de Janeiro
Volno ke koupání nebo k výletům či sportovním aktivitám.
8. den Rio de Janeiro
Odjezd na letiště, letadlem do Rio de Janeira, transfer na ubytování
a volno.
9. den Rio de Janeiro
Dopoledne prohlídka města s návštěvou symbolu Ria, Cukrové
homoli – Pao de Azúcar v zátoce Guanabara. Lanovkou vyjedete
do mezistanice, odkud se otvírají nádherné výhledy na město i na
vrchol homole. Po krátké zastávce lanovka pokračuje k vrcholu,
odkud budete mít Rio a jeho okolí doslova jako na dlani. V samotném centru města pak můžete obdivovat moderní i starobylou
architekturu. Odpoledne individuální volno. Večer večeře v typické
restauraci s fascinujícím karnevalovým vystoupením ve strhujícím
rytmu samby.
10. den Rio de Janeiro
Celodenní výlet lodí na jeden z tropických ostrovů v blízkosti Rio de
Janeiro, s nádhernou přírodou s pralesním porostem a množstvím
orchidejí, bromélií i dovádivých opic. Oběd složený s brazilských
specialit a podávaný formou švédského stolu. Cestu na lodi zpříjemňují muzikanti a typický brazilský nápoj, caipirinha.
11. den Rio de Janeiro
Půldenní výlet k jednomu z nejznámějších symbolů Ria, soše Krista na vrcholu Corcovado. Z jedné z nejstarších čtvrtí Ria, Cosme
Velho vyjedete pozemní lanovkou částí pralesa, který obklopuje

Cena zájezdu:

74.900 Kč

Zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.
Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu v nejlevnějších knihovacích třídách
· asistenci česky mluvícího průvodce v Buenos Aires a v Riu
· asistenci německy nebo anglicky mluvícího průvodce na
dalších místech
· 10× ubytování ve 4* hotelu se snídaní
· transfery letiště-hotel-letiště
· půldenní výlet po Buenos Aires s obědem
· půldenní výlet Cukrová homole
· půldenní výlet Corcovado
· celodenní výlet tropické ostrovy
· večeře + Tango show
· večeře + Karneval show
Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy (dle skutečné výše ke dni vystavení letenky)
· pojištění

celé okolí Ria, k samotnému vrcholu, kde se od monumentální
sochy Krista otvírají nádherné pohledy na všechny strany Ria:
město, zátoku Guanabara, Cukrovou homoli, pláže Botafogo,
Copacabana, Ipanema a Leblon i na jedinečné panorama hor
obklopujících Rio a ostrůvků rozesetých v oceánu. Po návratu
zpět z vrcholu si prohlédnete nejznámější pláže: Ipanema, Leblon
a Copacabana.
12. den Odlet z Rio de Janeira
Odpoledne transfer na letiště a odlet do Evropy.
13. den Přílet do Prahy

Magie Buenos Aires
Poklid Montevidea
Kouzlo Santiaga de Chile
Argentina – Uruguay – Chile
1.–4. den Viz program Buenos Aires, str. 11
5. den Buenos Aires
Fakultativně celodenní výlet do San Antonio de Areco, kolébky argentinských tradic. Po cestě je možné vidět Pampa Húmeda Argentina
typickou oblast pampy, kde se produkuje hovězí maso a obilí. Samotné městečko má starobylý koloniální ráz Při procházce po městě
na vás dýchne kouzlo venkovského života se svým poklidem, zvyky
a gaučovkými tradicemi. Návštěva muzea gaučů Guiraldes. Oběd ve
venkovském stylu. Na místě je možné vyzkoušet si umění gaučů ,
jezdit na koni, sledovat folklorní tance a zaposlouchat se do zpěvu při
dobrém víně, kusu hovězího a empanadas. Večer návrat do hotelu.
6. den Buenos Aires–Santiago de Chile
Transfer na letiště Ezeiza a let do Santiaga de Chile, ubytování,
zbytek dne volno.
7. den Santiago de Chile
Prohlídka historického centra – Vládní palác La Moneda, Muzeum
předkolumbovské doby s ukázkami umění Inků, Mayů a Aztéků,
Plaza de Armas s nádhernými historickými domy, katedrála, tržnice.
Z vršku Cerro San Cristóbal se vám naskytne nádherná vyhlídka na

město. Návrat do hotelu rezidenční a obchodní čtvrtí Las Condes
a Providencia.
Odpoledne návštěva vinic Pirque, se skleničkou v ruce budete
mít možnost projít se rozlehlým parkem k rezidenci rodiny Concha y Toro, vinařské rodiny se stoletou tradicí produkce vína. Večer
fakultativně večeře s typickým vystoupením Show de Argómedo.
8. den Santiago de Chile
Ráno odjezd do malebného městečka Valparaíso s původní architekturou, která inspirovala řadu umělců. Město pod ochranou
UNESCA se nahází asi 120 km od Santiaga. Po cestě je možné
vidět krásná údolí s vinicemi Curacaví a Casablanca. Zastávka na
vyhlídce Mirador de 21 de Mayo s nádhernými pohledy na zátoku
Valparaíso. Po poledni návštěva lázeňského města Viňa del Mar,
jednoho z nejvyhlášenějších v Jižní Americe. Po cestě zpět návštěva
Muzea básníka Pabla Nerudy.
9. den Santiago–Buenos Aires
Po snídani transfer na letiště, odlet do Buenos Aires a přesun do
přístavu Buenos Aires a lodí buquebus plavba do Colina del Sacramento. Odtud autobusem do Montevidea. Po příjezdu ubytování.
10. den Montevideo
Po snídani prohlídka starého města, Plaza de la Constitución s katedrálou a s pěší uličkou Sarandí v koloniálním stylu. Kolem divadla
Solís k památníku národnímu hrdinovi na Plaza de Independencia,
budova Kongresu a el Prado se slavnou růžovou zahradou. Z vršku
Cerro de Montevideo vyhlídka na město, záliv a starou koloniální
pevnost. Návrat přes rezidenční část s městskými plážemi.
11. den Montevideo–Punta del Este
Po snídani odjezd do prázdninového centra Punta del Este se
slavným domem uruguayského umělce Carlose Paeze Vilaró,
s rezidenční částí Beverly Hills, San Rafael, Cantegril a zajímavým
zvlněným mostem v Maldonadu, mondénní části města s plážemi
Brava a Mansa. Odpoledne autobusem do Colonia del Sacramento,
odkud lodí buquebus zpět do Buenos Aires. Ubytování.
12. den Buenos Aires
Dopoledne volno, v určenou hodinu transfer na letiště a odlet
do Evropy.
13. den Přílet do Prahy

Cena zájezdu:

69.900 Kč

Zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.
Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu v nejlevnějších knihovacích třídách
· dopravu lodí a busem do Montevidea
· asistenci česky mluvícího průvodce v Buenos Aires
· asistenci německy nebo anglicky mluvícího průvodce na
dalších místech
· 10× ubytování ve 4* hotelu se snídaní
· transfery letiště-hotel-letiště
· půldenní výlet po Buenos Aires s obědem
· půldenní výlet do Santiago de Chile
· celodenní výlet do Valparaíso
· návštěva vinic v Chile
· půldenní výlet po Montevideu
· půldenní výlet Punta del Este
Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy (dle skutečné výše ke dni vystavení letenky)
· pojištění

www. a rg e n ti n a i n f o.cz
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Peru je fascinující země s magickou historií. Její druhé jméno je „Země Inků“.
Ať už navštívíte jakoukoliv jejich památku, budete s úžasem a pokorou hledět na stavby, jejichž vybudování by možná dělalo problémy i dnešní technice. A hlavou Vám proběhne myšlenka, kde by tento národ byl dnes, když
jim před několika stovkami let nedělalo problémy stavět tyto monumentální
stavby, číst z hvězd a možná i létat.
I když navštívíte jen největší turistické atrakce jako je nezapomenutelné Machu
Picchu, tajuplné jezero Titicaca, obrazce v poušti Nazca, slavné město Cuzco
nebo Arequipu, zanechá Peru ve Vaší duši nesmazatelnou stopu.

Jižní kříž Peru
1. den Odlet z Prahy do Sao Paula
(jeden přestup v Evropě)
2. den Přílet do Limy
Ráno přílet do Sao Paula, přestup, odlet do Limy. Po poledni přílet
do Limy, přivítání místním průvodcem, transfer do hotelu. Odpoledne polodenní okruh po Limě – centrální nám. založené roku 1535
Franciscem Pizarrem, radnice, katedrála, vládní palác a další skvosty koloniální architektury zejména z 18. století. Nocleh v Limě.
3. den Odlet do Cusca
Ráno transfer na letiště a odlet do Cusca. Přivítání místním průvodcem, transfer do hotelu. Odpoledne polodenní okruh nejvýznamnějším archeologickým centrem Ameriky – Cuzcem a jeho okolím.
Kulturní a náboženské centrum incké říše Koricancha s ruinami
chrámu slunce, katedrála z počátku 17. století, Incké kamenné lázně
Tambomachay s vodními prameny, náboženská svatyně Kenko, pevnost Sacsayhuaman, pevnost Puca-Pucara. Nocleh v hotelu v Cuzcu.
4. den Machu Picchu
Celodenní výlet s obědem na Machu Picchu – brzy ráno transfer
na vlakové nádraží a odjezd turistickým vlakem na Machu Picchu
přes slavná údolí Inků Urubamba Valley a Sacred Valley až k vrcholu hory Machu Picchu se známými ruinami. Po příjezdu transfer
autobusem až na vrchol ruin a průvodcovaná prohlídka ruinami. Po
prohlídce oběd a poté zpět vlakem do Cusca.

Cena zájezdu:

84.990 Kč

Zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.
Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu v nejlevnějších knihovacích třídách
· transfery z letišť do hotelů a zpět
· služby místních průvodců v angličtině
nebo jiném světovém jazyce
· 8× ubytování v Peru ve 3* hotelích se snídaní
· výlety a pozemní transfery v Peru dle programu
Cena nezahrnuje:
· letištní taxy (cca 7.000 Kč), pojištění

5. den Sacred Valley
Celodenní výlet s obědem do Sacred Valley. Dopoledne návštěva
Pisacu, malebného města 32 km SV od Cuzca proslaveného svými
trhy a koloniálním chrámem. Po prohlídce Pisacu oběd. Odpoledne
pokračování do vesnice Ollantaytambo se strmými inckými terasami, návštěva incké pevnosti, která je nejzachovalejší ukázkou
inckého urbanismu. Procházka chrámovou oblastí s úžasnými
kamennými stavbami a šesti obrovskými monolity tvořícími Chrám
slunce. Po prohlídce návrat do Cuzca, nocleh v Cuzcu.
6. den Odjezd do Puna
Ráno transfer na nádraží a odjezd vlakem podél masívu And a přes
řadu malebných vesniček do Juliacy. Odsud transfer autobusem do
letoviska Puno na břehu jezera Titicaca.
7. den Jezero Titicaca
Celodenní výlet na jezero Titicaca, které tvoří hranici s Bolívií a má
přes 30 ostrovů. Návštěva rákosových ostrovů Uros Islands, kde
žije několik stovek obyvatel na ostrovech vytvořených ze svázané
slámy kladené na sebe. Na největším z ostrovů je několik budov vytvořených také ze slámy, jako je škola, pošta a obchody se suvenýry.
Odpoledne návštěva ostrova Taquile s krásnými výhledy z jeho
kopců a všudypřítomnou textilní výrobou, kterou se zabývají místní
obyvatelé. Večer návrat do Puna.
8. den Odlet do Arequipy
Dopoledne transfer na letiště, cestou zastávka u záhadných kulatých kamenných věží Chullpas of Sillustani, vysokých asi 12 m
a postavených již předinckou civilizací. Přelet přes masív And do
města Arequipa. Transfer do hotelu, ubytování.
9. den Arequipa, odlet do Limy
Dopoledne prohlídka koloniálního města Arequipa s klášterem
sv. Kateřiny, otevřeným po 400 letech uzavřeného církevního života
i pro turisty. Dále centrální náměstí s katedrálou a návštěva typické
čtvrti Yanahuara s krásným výhledem na město. Odpoledne transfer
na letiště a odlet do Limy. Transfer do hotelu, ubytování.
10. den Odlet z Limy
Dopoledne transfer na letiště a odlet do Sao Paula. Přestup a odlet
do Evropy.
11. den Odpoledne přílet do Prahy

Rozšíření jižního kříže
Zájezd Jižní kříž Peru je možno doplnit o další
unikátní místa v Peru, a to záhadné obrazce
v Nazce a národní rezervaci Paracas.
1.–9. den Viz program zájezdu Jižní kříž Peru
10. den Nazca
Odjezd autobusem do města Ica. Ubytování v hotelu. Odpoledne
odlet v malém letadle do oblasti Nazca. Zde byla objevena jedna
z největších záhad: geoglyfy Nazca. Jedná se o unikátní místo s obrovskými geometrickými obrazci a figurami. Obrazce tvoří více než
stovka spirál a třicet zvířat a ptáků (kosatka, pavouk, opice, lama,
pes, kolibřík…). Některé linie jsou dlouhé kolem 50 km a obrazy
zvířat 15–300 m a proto jsou viditelné jen z velké výšky.
11. den Paracas
Transfer do zátoky Paracas, kde se nachází rezervace známá
zejména kvůli velkému množství ptáků a díky bohatému mořskému životu. Výlet lodí na ostrovy Ballestas. Spatřit můžete
kolonie lvounů, plameňáků, pelikánů, tučňáků a obrovské množství
drobných ptáků. Protože se tato oblast nachází v poušti, není zde
k vidění velké množství flóry, ale zdejší krajina vytváří překrásné
scenérie. Odpoledne návart autobusem do Limy, ubytování.
12. den Odlet z Limy
Dopoledne transfer na letiště a odlet do Sao Paula. Přestup a odlet
do Evropy.
13. den Odpoledne přílet do Prahy.

Cena zájezdu:

99.990 Kč

Zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.
Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu v nejlevnějších knihovacích třídách
· transfery z letišť do hotelů a zpět
· služby místních průvodců v angličtině
nebo jiném světovém jazyce
· 10× ubytování v Peru ve 3* hotelích se snídaní
· výlety a pozemní transfery v Peru dle programu
Cena nezahrnuje:
· letištní taxy (cca 7.000 Kč), pojištění
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To nejlepší
z Peru a Brazílie
1. den Odlet z Prahy do Sao Paula
(jeden přestup v Evropě)
2. den Ráno přílet do Sao Paula
Přestup, odlet do Limy. Po poledni přílet do Limy, přivítání místním
průvodcem, transfer do hotelu. Odpoledne polodenní okruh po
Limě – centrální nám. založené roku 1535 Franciscem Pizarrem,
radnice, katedrála, vládní palác a další skvosty koloniální architektury zejména z 18. století. Nocleh v Limě.
3. den Ráno transfer na letiště a odlet do Cusca
Přivítání anglicky mluvícím průvodcem, transfer do hotelu. Odpoledne polodenní okruh nejvýznamnějším archeologickým centrem
Ameriky – Cuzcem a jeho okolím. Kulturní a náboženské centrum
incké říše Koricancha s ruinami chrámu slunce, katedrála z počátku
17. století, Incké kamenné lázně Tambomachay s vodními prameny,
náboženská svatyně Kenko, pevnost Sacsayhuaman, pevnost
Puca-Pucara. Nocleh v Cuzcu, hotel Novotel Cuzco.
4. den Celodenní výlet na Machu Picchu
Brzy ráno transfer na vlakové nádraží a odjezd turistickým vlakem na Machu Picchu přes slavná údolí Inků Urubamba Valley
a Sacred Valley až k vrcholu hory Machu Picchu se známými ruinami. Po příjezdu transfer autobusem až na vrchol ruin a průvodcovaná prohlídka ruinami. Po prohlídce oběd a poté zpět vlakem do
Ollanty. Nocleh v hotelu v Sacred Valley.

5. den Pisac, Ollantaytambo
Dopoledne návštěva Pisacu, malebného města 32 km SV od Cuzca
proslaveného svými trhy a koloniálním chrámem. Po prohlídce Pisacu
oběd. Odpoledne pokračování do vesnice Ollantaytambo se strmými inckými terasami, návštěva incké pevnosti, která je nejzachovalejší
ukázkou inckého urbanismu. Procházka chrámovou oblastí s úžasnými kamennými stavbami a šesti obrovskými monolity tvořícími
Chrám slunce. Po prohlídce návrat do Cuzca, nocleh v Cuzcu.
6. den Odlet do Limy
Ráno transfer na letiště a odlet do Limy. Odpoledne volno k individuálním procházkám po Limě, nocleh.
7. den Odlet do Foz do Iguacu
Ráno transfer na letiště a odlet do Foz do Iguacu k rozlohou
největším a určitě nejkrásnějším vodopádům na světě. Večer přílet,
přivítání místním průvodcem a transfer do hotelu, nocleh.
8. den Pobyt u vodopádů
Dopoledne návštěva vodopádů Iguacu z argentinské strany,
procházka po můstcích a visutých lávkách od úpatí vodopádů až
k jejich vrcholu. Fakultativně projížďka raftem po řece až k vodopádům. Odpoledne fakultativně návštěva ptačího parku s pozorováním tukanů, papoušků a dalších brazilských ptáků.
9. den Pobyt u vodopádů, odlet do Ria
Dopoledne výlet na brazilskou stranu vodopádů s krásnými
pohledy a procházkami až k největšímu z vodopádů nazvanému
Ďáblův jícen. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Rio de
Janeira. Po příletu do Ria přivítání česky mluvícím průvodcem,
transfer do hotelu, ubytování u pláže Copacabana.
10. den Pobyt v Riu
Fakultativně polodenní výlet s česky mluvícím průvodcem na
Cukrovou homoli – lanovkou na jeden ze symbolů Ria s krásnými
výhledy na město, pláže i zátoku. Následně prohlídka centra města.
Odpoledne možnost návštěvy sídla firmy Stern s ukázkami zpracování
brazilských drahokamů a výroby a prodeje jedinečných šperků (vstup
i transfer z hotelu zdarma). Večer fakultativně návštěva zábavné show
s ukázkami karnevalových kostýmů a bohatou brazilskou večeří.

Cena zájezdu:

11. den Pobyt v Riu
Fakultativně polodenní výlet s česky mluvící průvodkyní na Corcovado se známou sochou Krista a s jedním z nejkrásnějších pohledů na Rio a dále projížďka pralesem a okolo nejkrásnějších pláží
Ria. Odpoledne individuálně možnost návštěvy Botanické zahrady
založené již v 19. století císařem Pedrem II. (cca 300 Kč/os. včetně
taxíku a vstupenky).
12. den Pobyt v Riu
Fakultativně celodenní výlet na tropické ostrovy s nádherným
koupáním a bohatým obědem s typickými brazilskými specialitami.
13. den Odlet z Ria
Dopoledne uvolnění pokojů, dále volno, koupání na pláži Copacabana. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Evropy.
14. den Odpoledne přílet do Prahy

89.990 Kč

Zajišťujeme individuálně v libovolném termínu.
Cena zahrnuje:
· leteckou přepravu v nejlevnějších knihovacích třídách
· transfery z letišť do hotelů a zpět
· asistenci česky mluvícího průvodce v Riu a anglicky
(německy) mluvícího v ostatních místech
· 2× ubytování v Limě ve 4* hotelu se snídaní
· 2× ubytování v Cuzcu ve 4* hotelu se snídaní
· 1× ubytování v Sacred Valley v hotelu se snídaní
· 2× ubytování v Foz do Iguacu ve 4* hotelu se snídaní
· 4× ubytování v Rio de Janeiru ve 4* hotelu se snídaní
· výlety v Peru dle programu
· výlety na brazilskou i argentinskou stranu vodopádů
Cena nezahrnuje:
· fakultativní výlety
· letištní taxy (cca 7.000 Kč)
· pojištění
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