BRAZĪLIJA. EKSKURSIJAS + ATPŪTA PIE OKEĀNA (15 DIENAS)
*IESPĒJAMS LIDOJUMS NO TALLINAS
1. DIENA
Tikšanās Rīgas lidostā (precīzu laiku lūgums skatīt mūsu mājas lapā 1-2 dienas pirms ceļojuma).
Lidojums Rīga - Stambula
Transferts uz viesnīcu, iekārtošanās viesnīcā.
Pēc vēlēšanās, naksnīga apskates ekskursija Stambulā (papildu maksa: 35 €).
Ekskursijas laikā mēs dosimies uz Veco pilsētu, redzēsim Zilo mošeju (Sultanahmeta mošeja), hipodromu,
Svētas Sofija baznīcu, Topkapi pili (ārējais apskats).
Pastaigāsimies pa Taksimas laukumu un Stambula Arbatu - Istiklal iela, kur atrodas vairāki veikali,
kafejnīcas, restorāni, ielas muzikanti un suvenīru tirgotāji. Šeit var ilgi pastaigāties un izbaudīt īsta
Stambula atmosfēru.
Atgriešanās viesnīcā, atpūta.

2. DIENA
Numuriņu atbrīvošana.
Transferts uz lidostu.
Lidojums Stambula - Sanpaulu
Transferts uz viesnīcu. Iekārtošanās viesnīcā, atpūta.

3. DIENA
„Sanpaulu – kontrastu pilsēta”.
Brokastis.
Numuriņu atbrīvošana.
Ekskursijas laikā redzēsim municipālo tirgu, katedrāli, Betmena stūrīti (Sanpaulu – grafiti galvaspilsēta un
Betmena stūrītis ir populārāka ielas mākslinieku iela), municipālo teātri, kā arī redzēsim pilsētas galveno
ielu –Paulista avēnija, Sv. Benedikta klosteri.
Brīvs laiks, iespēja ieturēt pusdienas (vidējā cena par pusdienām: 7-15$).
Tālāk brauciens ar autobusu līdz Riodežaneiro.
Pa ceļam varēsim aplūkot brīnišķīgos skatus un dzirdēt interesantus stāstus par Brazīliju un pilsētu, kurā
paviesosimies.
Ierašanās Rio, iekārtošanās viesnīcā, atpūta.

4. DIENA
„Brazīlijas sirds”
Brokastis. Došanās ekskursijā pa Riodežaneiro (1. daļa).
Riodežaneiro – Brazīlijas sirds, kuru jau ilgu laiku pilntiesīgi uzskata par Dienvidamerikas tūrisma centru.
Mēs redzēsim Kristus Pestītāja statuju, paceļoties pie statujas ar funikulieri cauri Tižuka mežam, kas ir
viens no lielākajiem pilsētas mežiem pasaulē.
Tad dosimies uz vēsturisko pilsētas daļu ar tās galvenajiem apskates objektiem: Katedrāli, Selarona
kāpnēm, kas ir pazīstamas visā pasaulē pateicoties Čīles māksliniekam Horhē Selaronam. Kāpnes ir
izrotātas ar raibu mozaīku, tad apskatīsim Lapa arkas, pirmo imperatora pili, Sv. Benedikta klosteri, vienu
no lielākajiem grafiti pasaulē un vecpilsētas ieliņas.
Tad mēs izbrauksim gar visām gleznainām pilsētas pludmalēm, apstāsimies pie Marakanas stadiona (viens
no lielākajiem stadioniem pasaulē), apmeklēsim Sambadrom, kur Rio notiek ielas gājieni, parādes un
slavenie karnevāli.

Ekskursijas laikā Jums būs atvēlēts brīvs laiks pusdienām (vidējā cena par pusdienām: 7-15$) un suvenīru
iegādei.
Atgriešanās viesnīcā, atpūta.

5. DIENA
„Cristo Redentor – Brazīlijas simbols”
Brokastis.
Kombinēta ekskursija Riodežaneiro (2. daļa).
Cukurgalva (Pão de Açúcar) — kalns ar augstumu ~396 m, kas slejas virs Guanabara līci. No kalna
virsotnes paveras lielisks skats uz jūras ainavām un zelta smiltīm, kā arī slavenu Kristus statuju.
Ekskursijas laikā pacelsimies uz Cukurgalvu pa trošu ceļu, kur iepazīsimies tuvāk ar Riodežaneiro
dibināšanas vietu. Tālāk apmeklēsim Riodežaneiro Botānisko dārzu, kur ir apkopotas augu kolekcijas ne
tikai no Brazīlijas, bet virkne augu un ziedu no visas pasaules.
Ekskursijas laikā Jums būs iespēja ieturēt pusdienas (vidējā cena par pusdienām: 7-15$).
Atgriešanās viesnīcā, atpūta.

6. DIENA
„Naksnīgā Riodežaneiro kolorīts”
Brokastis.
Dienas pirmajā pusē Jums būs iespēja patstāvīgi apmeklēt apskates objektus vai doties iepirkties.
Dienas otrajā pusē dosimies kombinētā ekskursijā „Naksnīgais Riodežaneiro”. Jums būs iespēja,
atrodoties Arpoador ragā, redzēt satriecošu un neaizmirstamu saulrietu, kā arī apmeklēt slavenās
Kopakabanas un Ipanemas pludmali. Ekskursijas gaitā uzzināsiet vairākas leģendas par Riodežaneiro
dzīvojošiem spokiem, kā arī varēsiet ņemt dalību īstajā brazīliešu sambā – „Pedra do Sal” ballītē, kas
notiek Riodežaneiro afrikāņu kvartālā. Šeit visi dzied un slavina vietējo kultūru, piedāvājot tūristiem
pagaršot vietējo dzērienu - kaiperinju.
Atgriešanās viesnīcā, atpūta.

7. DIENA
„Imperatoru pilsēta”
Brokastis.
Brīva diena vai pēc vēlēšanās brauciens uz Petropolisu (papildu maksa 45 €).
Kādreiz pilsētā bija brazīliešu imperatoru rezidence. Mēs dosimies uz imperatoru vasaras rezidenci ar
Kitandinjas pils, Imperatora pils, Katedrāles, brazīliešu aviokonstruktora Santosa Djumonta nama, kā arī
7. kļūdu mājas apmeklējumu. Vidu Petropolisu var nodēvēt par pilsētu-muzeju, par ko Jums būs iespēja
pārliecināties.
Brīvs laiks. Iespēja ieturēt pusdienas (vidējā cena par pusdienām: 7-15$).
Atgriešanās viesnīcā.

8. DIENA
„Bridžitas iecienītākais kūrorts”
Brokastis.
Numuriņu atbrīvošana, brauciens uz Buzios kūrortpilsētu.
Buzios pilsēta atrodas 130 km ziemeļos no Riodežaneiro. Klimats ir sauss, mērens, atgādina Vidusjūras
reģiona klimatu. Sakarā ar to, ka šeit praktiski nekad nav ziema, tūristi šeit brauc gandrīz cauru gadu.
Pasaules slavu kūrorts ir ieguvis, pateicoties aktrisei Bridžetai Bordo, kura to pirmoreiz apmeklēja 1964.
Gadā. Tūristus sagaida zeltainas pludmales, mierīga tirkizzila jūra ar tīru caurspīdīgu ūdeni. Šeit ir virkne
mājīgu kafejnīcu, izsmalcinātu restorānu un veikalu.
Iekārtošanās Guest House 3*, atpūta Atlantijas okeāna piekrastē.

9. DIENA

Brīva diena. Atpūta pie okeāna.

10. DIENA
Brīva diena. Atpūta pie okeāna.

11. DIENA
„Gleznainā Brazīlijas piekraste”
Brokastis, numuriņu atbrīvošana.
Kombinēta ekskursija Niterojas pilsētā. Ekskursijas laikā redzēsim pilsētas arhitektūru, noteikti
izbrauksim pa tiltu Rio - Niteroja (lielākā dzelzsbetona konstrukcija Dienvidu puslodē, kuras garums ir 13
km), apmeklēsim vareno Santakrusas cietoksni, laikmetīgās mākslas muzeju MAK, ēkai ir savdabīga
„lidojošā šķīvja” forma, tad apmeklēsim zivju tirgu un aplūkosim krastmalu gar līci, no kurienes paveras
lieliski skati uz Riodežaneiro.
Brīvs laiks.
Iekārtošanās viesnīcā Riodežaneiro, atpūta.

12. DIENA
Brokastis.
Numuriņu atbrīvošana. Došanās uz Sanpaulu.
Pieturvieta pusdienu ieturēšanai (vidējā cena par pusdienām: 7-15$).
Iekārtošanās viesnīcā , atpūta.

13. DIENA
Brokastis.
Numuriņu atbrīvošana.
Pēc vēlēšanās piedāvājam ekskursiju uz kafijas plantāciju (par piemaksu, informācija par precīzu cenu būs
nedaudz vēlāk).
Katru dienu mēs dzeram garšīgu, aromātisku kafiju, bet daudzi no mums nekad nav redzējuši kafijas koku.
Mēs dosimies uz kafijas laukiem, jeb fazendu, kur jūs sagaidīs smaidoši , viesmīlīgi saimnieki un fazendas
darbinieki. Mums parādīs, kā audzē un kopj stādījumus, lai tie pārvērstos par kafijas kokiem
Jūs varēsiet ar rokām pieskarties lapām un kafijas pākstīm, kā arī tos nobildēt.
Un, protams, neaizmirstams moments būs gardas pusdienas ar tradicionālajiem Brazīlijas ēdieniem, un
garda aromātiskas kafijas tasīte, pēc kuras degustācijas varēsiet nopirkt kafiju līdzvešanai uz mājām, lai
atminētos Brazīlijā gūtos neaizmirstamos iespaidus, un sapņotu vēl kādreiz atgriezties uz kafijas
plantācijām.
Došanās uz lidostu. Lidojums Sanpaulu - Stambula

14. DIENA
Ierašanās Stambulā.
Transferts uz viesnīcu, iekārtošanās viesnīcā, atpūta.

15. DIENA
Brokastis. Numuriņu atbrīvošana. Transferts uz lidostu.
Lidojums Stambula - Rīga

