( 17 dienu ceļojums)
Riodežaneiro – Buenosairesa - Punta del Este – Portobello – Santos – Sanpaulo Iguazu
Datums
Programma
Viesnīcas
1.diena

2.diena

3.diena

4.diena

5.diena

6.diena

7.diena

Lidojums:
Rīga – Frankfurte
Frankfurte – Rio ( GIG )

16:10 – 17:25
21:35 – 06:00 ( + 1 )

Ielidošana 06.00 early check in viesnīcā brokastis. Atpūta līdz
plkst.14.00.
Riodežaneiro apskate, ceļš no viesnīcas vedīs gar Riodežaneiro
slavenākajām pludmalēm uz ziemeļu daļu , darījumu rajoniem un
vēsturisko daļu uz Praia Vermelha gaisa tramvaja staciju. Ar gaisa
tramvaju pacelsimies Urkas kalnā, kas kalpo kā starpposms ceļā uz
kaimiņ virsotni - "Cukurgalvu". Turpināsim ceļu ar gaisa tramvaju uz
"Cukurgalvas" virsotni, no kuras pavērsies lieliska Riodežaneiro
panorāma. Pastaiga pa kalna virsotnē esošajiem skatu laukumiem un
bambusa birzi. Pusdienas tradicionālā brazīliešu restorānā.
Nakts viesnīcā.
Brokastis viesnīcā. Brauksim līdz Cosme Velho
kalnu dzelzceļa stacijai. Šis zobratu dzelzceļš
uzvedīs Jūs caur Tižukas mežu pa 3,5 km garo
sliežu ceļu 704 m augstajā Korkovado kalnā,
kura virsotnē atrodas Kristus Pestītāja statuja Riodežaneiro simbols. No virsotnes būs
iespēja redzēt brīnišķīgo skatu uz pilsētu, Guanabara līci, "Cukurgalvu",
14 km garo Riodežaneiro - Niterói tiltu, Lagoa Rodrigo de Freitas ezeru,
Atlantijas okeānu, kā arī apskatīt tuvumā 30 m augsto Pestītāja statuju.
plkst. 15:00 check - in uz kuģa. Costa kuģis Fascinosa ir jaunākais un
lielākais Costa flotes kuģis, kurš var uzņemt vairāk kā 3500 cilvēku . Uz
kuģa ir neskaitāmi restorāni, bāri, kinoteātris, izklaides iespējas bērniem,
peldbaseini, SPA komplekss utt... Izklaide uz kuģa.(Pilna ēdināšana)
Kuģojam, peldamies, izklaidējamies,
baudām dažādus restorānus un
skatāmies šovus.
Atpūta.(Vakariņās uz kuģa obligāti
jābūt vakartērpam vai kokteiļkleitai,
vīriešiem uzvalkam)
Kuģojam, peldamies, izklaidējamies, baudām dažādus restorānus un
skatāmies šovus. Atpūta.(Vakariņās uz kuģa obligāti jābūt vakartērpam
vai kokteiļkleitai, vīriešiem uzvalkam).

Nakts
Rio/pusdienas

Ierašanās Buenosairesā piestāšana ostā
plkst.12.00., došanās uz ekskursiju pilsētā.
Pilsēta ir sadalīta ziemeļu un dienvidu daļā. Ziemeļu daļa ir bagāta,
eleganta un tajā pārsvarā dzīvo turīgi cilvēki. Ekskursijas laikā iepazīsim
Rekoletas, Palermo, Belgrano, Puerto Madero u.c. metropoles rajonus.
Buenosairesas sirds – Plaza de Mayo, šeit atrodas Casa Rosada (Rozā
nams) – Argentīnas prezidenta rezidence. No šejienes sākas Maija
avēnija – Av. de Mayo, kuras galā atrodas Argentīnas Kongresa pils,
kas līdzinās ASV kongresa pilij Kapitolija kalnā...
Vakarā pēc izvēles iespējams piedalīties pasaules slavenajā tango ar
vakariņām (par papildus samaksu).
Atgriešanās uz kuģa.
Brīva diena Buenosairesā līdz pl.15.00, var doties iepirkties un individuāli

Kruīzs

Nakts Rio

Kruīzs

Kruīzs

Kruīzs

8.diena

9.diena
10.diena

11.diena

12.diena

13.diena

14.diena

15.diena

16.diena

17.diena

pavadīt laiku pilsētā. Pl.17.00 kuģis atiet no ostas, lai dotos uz Punta del
Este (Urugvaja). Nakts izklaide uz kuģa .
Šajā dienā piestāsim Punta del Este, Urugvajā plkst. 08.00 sāksim
ekskursiju - Punta del Este - salīdzināta ar St. Tropēzi, šis ir viens no
slavenākajiem Latīņamerikas kūrortiem , ar skaistām jahtu piestātnēm
un izmeklētiem restorāniem. Pēc ekskursijas atgriešanās uz kuģa. Nakts
izklaide uz kuģa .
Kuģojam, peldamies, izklaidējamies, baudām ēdienus, skatāmies
šovus.
Piestāsim Portobelo (Brazīlija). Šeit atrodas lieliskas
pludmales un tas ir zvejnieku ciematiņš, kā arī šeit top
pasaules slaveni kristāli un porcelāns. Ekskursija angļu
valodā. 18:00 atgriešanās uz kuģa, lai kuģotu uz
Santos.
Ap plkst. 8:00 ierašanās Santosā. Došanās ekskursijā uz Sao
Vincente.Atpūta pēc ekskursijas. Iepirkšanās. Pēcpusdienā atgriešanās
uz kuģa.
08.00 ierodamies Riodežaneiro ostā, transfērs uz lidostu. Vietējais
lidojums
Rio – Curitiba Iguazu pl. 17.21 – 18.52 – 23.15. Transfērs uz viesnīcu un
atpūta Brazīlijas pusē. Nakts viesnīcā.
Brokastis viesnīcā. Ekskursija uz Iguazu ūdenskritumiem. Vērosim skaistus
dabas eksotiskus putnus un baudīsim tropisko klimatu. Tiem, kuriem nav
bail var doties ekstrēmā izbraucienā ar Macuco motorlaivām un
pietuvoties ūdenskritumu kaskādēm ( par papildus samaksu).
Nakts viesnīcā.
Brokastis viesnīcā. Vareno ūdeņu – Iguasu
/ind.val./ ūdenskritumu kaskādes un lieliskās
dabas ainavas no Argentīnas puses. Sākumā
brauksim vilcieniņā pa parka teritoriju un
turpinājumā pastaigas pa gājēju tiltiņiem virs
ūdenskrituma. Iguasu ūdenskritumu kopējais
garums ir 2,6 kilometri un neaprakstāmais
skaistums nepārstās valdzināt!. No 72 m augstuma tumšajā kanjonā
lejup gāžas gandrīz trīs kilometru plata ūdens straume Atgriešanās
Brazīlijas pusē. Nakts viesnīcā.
Brokastis viesnīcā. Transfērs uz lidostu.
Lidojums: Iguazu – Sao Paulo (Brazīlija) 06:00 – 07:45
uz Sanpaulu lielāko Brazīlijas pilsētu, kura ir nozīmīga kā biznesa un
finanšu centrs. Šeit atrodas vairāk vācu un ASV kompāniju biroju, kā
jebkurā citā pasaules pilsētā ārpus šo kompāniju mītnes zemēm.
Transfērs uz viesnīcu un check in plkst.14.00
Brokastis viesnīcā. Late check out no viesnīcas, atpūta un iepirkšanās.
Plkst. 19.00 transfērs no viesnīcas uz lidostu.
Lidojums:
13.03. San Paulo – Frankfurte
23:25 – 14:55 ( + 1 )

Frankfurte – Rīga

Kruīzs

Kruīzs
Kruīzs

Kruīzs
Rio – Iguazu

Iguazu

Iguazu
viesnīca

Lidojums

Lidojums

18:25 – 21:30

Tel: 67223112; Fax: 67282512
GSM: 26433302

E-mail: digitours@digitours.lv
Web: www.digitours.lv

