SYLWESTER NA
GORĄCEJ
COPACABANIE
REK TRAVEL
5825 W.IRVING PARK RD
CHICAGO, IL 60634
INFO@REKTRAVEL.COM
WWW.REKTRAVEL.COM
PH# 773-777-7733

PROGRAM WYCIECZKI:

DZIEŃ 1: Pierwszy dzień podróży rozpoczniemy zbiórką na lotnisku, gdzie spotkamy

się z polskim pilotem / przewodnikiem. Odprawa, następnie przelot do Rio De Janeiro
z przesiadką w jednym z miast amerykańskich.

DZIEŃ 2: Przylot do Rio De Janeiro. Przejazd i zakwaterowanie w czterogwiazdkowym
hotelu w mieście. Czas wolny na słynnej plaży Copacabana Wieczorem, dla chętnych
obiad w jednej ze słynnych lokalnych restauracji w stylu churrascaria.

DZIEŃ 3: Po śniadaniu, kolejką torową przez las Tijuca, przejedziemy na Wzgórze

Corcovado skąd nad miastem góruje Statua Chrystusa Zbawiciela (Cristo Redentor).
Trzydziestoośmiometrowy pomnik jest z jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli
Rio. Około południa zwiedzimy centrum „cudownego miasta”. Nie ominiemy
„największej świątyni” drugiej (zdaniem niektórych pierwszej) co do ważności religii
w Brazylii- piłki nożnej- Stadionu Maracana. Dzień zakończymy spacerując po
portugalskiej starówce. Zwięczeniem dnia będzie wizyta w lokalnej kawiarni, gdzie
skosztujemy esencjonalnego naparu ze świeżo zmielonych ziaren brazylijskiej czarnej
kawy.

DZIEŃ 4: Dzień 4 jest dniem wolnym przeznaczonym na relaks i plażowanie. Do
Państwa dyspozycji tętniąca życiem Copacabana, jedna z najbardziej znanych plaży
świata. Zachęcamy do odwiedzenia położonego na jej końcu Fortu Copacabana- bazy
wojskowej z muzeum wojny. Naprzeciw fortu mieści się targ, gdzie rybacy sprzedają
przysmaki z porannego połowu.
Równie ciekawą, uważaną za odrębną plażę jest siostrzana Ipanema. Plaża ta jest
niezwykle fotogeniczna zwłaszcza o wschodzie i zachodzie słońca. Uroku dodaje widok
na Dois Irmaos. W okolicy znajdziemy liczne butiki, najróżniejsze sklepiki, gdzie kupić
można wszystko, od egzotycznych przypraw zaczynając, kończąc na butach od
sławnych projektantów.
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DZIEŃ 5: Dzień rozpoczniemy przejazdem kolejką linową na Pao de Azucar (Głowa
Cukru) skąd będziemy podziwiać spektakularną 360-stopniową panoramę Rio
z pięknymi plażami: Copacabana, Leblon, Ipanema. Po lunchu w iście brazylijskim stylu
wyruszymy wspiąć się na najbardziej znane w całej Brazylii schody-Escadaria Selaron.
W 1990 roku ekscentryczny chilijski artysta Jorge Salaron chcąc odnowić zniszczone
schody prowadzące do jego posesji zgromadził 2 tysiące płytek z około 60 krajów
świata. Prace trwały 20 lat. W 215 stopni wkomponowano zgromadzone egzemplarze
ceramiki tworząc mozaikę w barwach flagi Brazylii. Zakończywszy szukanie polskich
akcentów z Warszawy, Krakowa lub Bolesławca udamy się na wieczorny spektakl barw
zachodu słońca na plaży Ipanema.
DZIEŃ 6: Całodzienny wypoczynek na plaży. Wieczorem udamy się pożegnać ostatni
dzień roku. Sylwestrowy wieczór prawie 3 miliony osób gromadzi się na złotym piasku
brazylijskiej plaży by przywitać Nowy Rok. Liczne atrakcje, zespoły, tancerze, gorące
rytmy samby i wspaniała pogoda sprawiają ze nie tylko lokalna ludność, ale też turyści
z całego świata bawią się szampańsko do białego rana. Słynna „Reveillon” to największy
sylwester na świecie. Zgodnie z brazylijską tradycją w noc kończącą stary rok oddawana
jest cześć bogini morza. Do wody wrzucane są kwiaty, nad brzegiem gromadzi się
prezenty i dekoruje łodzie. Tradycja nakazuje, aby w sylwestrowa noc ubrać się na
biało, ma to zapewnić dobrobyt i przyjaźń. Oprócz bieli warto mieć na sobie kolor
zielony symbolizujący zdrowie, złoto i żółć to symbol pomyślność, czerwień miłości.
O północy spektakularny pokaz fajerwerków.
DZIEŃ 7: Po atrakcjach sylwestrowej nocy całodzienny odpoczynek na plaży. Dla

chętnych wycieczka na lokalne brazylijskie targowisko. Będzie to okazja doświadczyć/
zaobserwować Brazylijczyków w ich naturalnym środowisku. Skosztujemy lokalnych
przysmaków, poczujemy gościnność i życzliwość lokalnej społeczności. Czas wolny na
zakup pamiątek.

DZIEŃ 8: Śniadanie. Poranne plażowanie i pożegnanie z rajską Copacabaną. Transfer
na lotnisko. Wylot do Chicago.

DZIEŃ 9: Przylot do kraju w godzinach popołudniowych.
Program jest ramowy (orientacyjny), kolejność realizacji poszczególnych punktów
programu może ulec zmianie.

2

SYLWESTER NA
GORĄCEJ
COPACABANIE
CENA WYCIECZKI: $ 1295
LISTA ŚWIADCZEŃ:
CENA OBEJMUJE:
•

Noclegi
w
hotelu
Arena
Copacabana (4*) w pokojach
dwuosobowych typu standard

•

Śniadania hotelowe w
formie bufetu

•

Zwiedzanie zgodnie z programem

•

•

Transport z i na lotnisko.

Opieka polskojęzycznego
przewodnika/pilota

•

Bilety wstępów

•

Usługi przewodnika
lokalnego

•

Odszkodowania w
przypadku zgubienia bądź
zniszczenia bagażu
osobistego, walizki itp.

•

Zwyczajowych napiwków

CENA NIE OBEJMUJE:
•

Wyżywienia z wyjątkiem śniadań
wliczonych w koszt doby hotelowej

•

Wydatków natury osobistej:
napoje, drinki, alkohole,
rozmowy telefoniczne

•

Kosztu biletu lotniczego na
trasie Chicago- Rio de
Janeiro- Chicago. Bilety z
przesiadką w wybranym
miescie na terenie Stanów
Zjednoczonych

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOPŁATY DO POKOJU JEDNOOSOBOWEGO- SZCZEGÓŁY W BIURZE
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