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Brazília

Magyar nyelvű asszisztenciával az utazás teljes időtartama alatt!

Vízpermet az Iguacunál, hullámok a Copacabanán, panoráma a Cukorsüveg-hegyről, luxus hajó, pálmafák árnyéka az óceánparton, …
… és egy életre szóló élmény

2023.

1. nap: Indulás Budapestről menetrendszerinti repülővel, többszöri átszállással, és érkezés Dél-Amerika legnagyobb vízesése, az Iguacu közeli szállásra, amely három ország határán található.
2. nap: Séta az Iguacu-vízesés minden egyes elérhető kilátójához, ahonnan gyönyörködhetünk a lenyűgöző páraborított vízesésé mérhetetlen nagyszerűségében. – Utazás belföldi menetrendszerinti repülővel Rio De Janeiróba, majd transzfer a hotelba. Esti séta az 5 km hosszan elnyúló Copacabanan.
3. nap: Rio de Janeiro: fakultatív programlehetőség: buszos városnézés, amely végigvezet a luxushotelekkel és a mögöttük magasló hegyekkel övezett világhírű strandokon, a Copacabanan és az Ipanemán, majd érinti a belváros barokk templomait, a modern katedrálist, a Maracana Stadiont, a Szamba Stadiont. Felvonóval utazunk a Cukorsüveg-hegyre, ahonnan csodás látvány nyílik a Copacabana strandjára, a Guanabara öbölre és a városra, majd kisbusszal vagy fogaskerekű vasúttal jutunk fel a Tijuca Nemzeti Parkban lévő Corcovado hegyre a Megváltó Krisztus szoborhoz, melynek talapzatán állva a város és az őserdő lenyűgöző látványa tárul elénk. Késő délután rövid strandolási lehetőség a Copacabanan. 
4. nap: Rio de Janeiro: fakultatív programlehetőség: kirándulás és séta a híres  botanikus kertben mely nemcsak Rio de Janeiro, hanem egész Brazilia büszkesége, majd a trópusi esőerdő élménye a Tijuca Nemzeti Parkban, ahol a Taunay vízesésben is gyönyörködhetünk. Késő délután strandolás, pihenés, esti pedig fakultatív programként jegyet válthatunk egy finom vacsorával induló színes szamba show-ra.  
5. nap: Rio de Janeiro: szabadprogram, és pihenés, strandolás a világ egyik legszebb homokos strandján, a Copacabanán. 
6. nap: Rio de Janeiro: Délelőtt strandolás és szabadprogram. – Délután transzfer a kikötőbe, beszállás az MSC Preziosa hajójába, kabinok elfoglalása. – 17.00-kor kihajózás Rio de Janeiro kikötőjéből, a város és a körülötte lévő hegyek mesés panorámájával a hajó fedélzetéről.
7. nap: Egész nap a tengeren, amikor felfedezhetjük a hajót és kihasználhatjuk a szolgáltatásainak sokaságát.
8. nap: 9.00-kor a hajó kiköt Ilheusban. – Ajánlott fakultatív program: Jorge Amado, a híres brazil író gyermekkori otthonának felkeresése, San Sebastian katedrális megtekintése, majd busszal a Tijuipe-vízeséshez (fürdés, napozás) vagy egy kakaóültetvényre kirándulás, s végül látogatás a Csokoládégyárban kóstolási és vásárlási lehetőséggel. – A hajó 18.00-kor indul.
9. nap: 7.00-kor köt ki a hajó Salvador de Bahiaban, Brazilia 3. legnagyobb városában, melyet a zene, a tánc, az ünnepek, a színek városaként, a „boldogság fővárosaként” említenek.  – Ajánlott fakultatív program: városnézés autóbusszal és gyalogosan, melynek főbb állomásai: a félsziget csücskében álló, csillag alakú Szent Antal erőd tetején a világítótoronnyal, a Bonfim fogadalmi templom, mely a brazilok híres búcsújáró-kegyhelye, a vásárcsarnok (Mercado Modelo), Salvador liftje (Elevador Lacerda), mellyel az alsó városrészből a felső, történelmi városrészbe juthatunk, mely 1985 óta UNESCO világörökségi helyszín. – 19.00-kor indulunk a kikötőből. 
10. nap: Egész nap a tengeren, amikor tovább ismerkedhetünk a hajóval és szolgáltatásaival, élvezhetjük a napi szórakoztató programokat, strandolhatunk, pihenhetünk. 
11. nap: 8.00-kor a hajó lehorgonyoz Búzios előtt. – Ajánlott fakultatív program: strandolás a kedvelt romantikus öblök egyikében, Tartaruga strandján, majd séta a hangulatos kis település nevezetes főutcáján, a Rua das Pedrason, ahol kiváló éttermek és márkás üzletek sorakoznak. – 18.00-kor kihajózás. 
12. nap: 7.00-kor a hajó kiköt Rio de Janeiroban, a kiszállás után transzfer a repülőtérre, majd indulás menetrendszerinti járattal, átszállással Budapestre.
13. nap: Érkezés Budapestre a délutáni, esti órákban.



Utazás:
- menetrendszerinti repülővel Budapest – Iguacu – Rio de Janeiro – Budapest útvonalon
- az MSC Preziosa hajójával Rio de Janeirótól Rio de Janeiróig és
- különböző transzfer taxikkal, hajókkal, buszokkal.


Étkezés:
- a napszaknak megfelelő étkezés a repülőn oda-vissza úton,
- Iguacuban reggeli a hotelban, 
- Rio de Janeiróban 4 reggeli a hotelban. Janeiróban. 
A többi étkezés önellátós, számtalan étkezési lehetőséggel.


Szállás:
- 1 éjszaka Iguacuban hotelban 2 ágyas szobákban
- 4 éjszaka 4*-os hotelben a Copacabanan, 2 ágyas szobákban kilátással a tengerre
- 6 éjszaka a hajón, 2 fős belső kabinokban - igény esetén más kabintípus is kérhető és
- első és utolsó éjszaka a repülőn



Ár: kalkulálás alatt Ft/fő, amely tartalmazza a következő szolgáltatásokat:

	5 éjszaka szállást – Iguacuban és Rio de Janeiróban –2 ágyas szobákban, 2 fő/szoba elhelyezéssel, 
	2 transzfert Iguacuban (repülőtértől a hotelig, hoteltől a repülőtérig) és 3 transzfert Rio de Janeiróban a (repülőtértől a hotelig, hoteltől a kikötőig, kikötőtől a repülőtérig)

7 nap 6 éjszakás hajóutat (2 fős elhelyezés belső kabinban)
	teljes ellátást a hajón
	a legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használatát
	részvételi lehetőséget a rendezvényeken és szórakoztató programokon
csomagszállítást ki- és beszálláskor a kikötő és a hajó között
	a kikötői illetékeket
	magyar nyelvű asszisztenciát az út teljes ideje alatt
	a repülőjegy intézését



Az ár nem tartalmazza:
a repülőjegyeket
	Iguacuban és Rio de Janeiróban a reggelin kívüli étkezéseket
	a fakultatív kirándulásokat
	belépőjegyeket
	a kötelező borravalót a hajón
	a fedélzeten elfogyasztott palackos italok (üdítő, sör, bor stb.), presszó kávé árát, vagy a hajón vásárolható italcsomagok árát
	az utasbiztosítást – a megfelelő biztosítás irodákban megköthető
	útlemondási (stornó) biztosítást – irodákban megköthető
	a transzfereket a budapesti repülőtérre
a hajón a telefon, fodrász, masszázs, spa, wellness, kozmetika, internet, orvosi ellátás igénybevételét



1 ágyas felárért és a gyerekkedvezményért érdeklődjön irodánkban!


Az út minimum 12 fő esetén indul.


Fontos: Az utazáshoz útlevél szükséges!


Az útlevélnek a visszaút dátumától számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie!


Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is, vagy egy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!




A programhoz jó utat kívánva üdvözlettel:



                                                   					       Dr. Kopári László


Pécs, 2019. február 27.	


