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Екзотика вражає! Це про Бразилію, куди ми Вас і запрошуємо.  До загадкової, яскравої, мабуть, найнезвичайнішої країни 
Південної Америки! Неторкана цивілізацією природа, мальовничі ландшафти, ідеальні пляжі, кришталево прозорий 
океан, непрохідні джунглі Амазонії та водоспади, від яких захоплює подих – все це неодмінно закарбується в пам’яті на 
все життя.  Відвідаємо перлину Бразилії – Ріо-де-Жанейро – дивовижне місто контрастів і сонця між горами та океаном, 
відчуємо енергію справжнього дива природи – водоспадів Ігуасу та однієї з найвеличніших річок планети – Амазонки. 

Подорожуймо разом,  
і Бразилія неодмінно Вас зачарує!
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 9 авіапереліт  Україна-Бразилія-Україна  
та внутрішні перельоти (економ клас); 

 9 готелі 4-5* на весь термін перебування  
(проживання по двоє в номері).   
Майже у всіх готелях включені сніданки;

 9 транспортні послуги під час поїздки (трансфер з/до  
аеропорту включно) в автобусі підвищеного комфорту;

 9 супровід перекладача-координатора  
на весь період подорожі;

 9 вхідні квитки до усіх місць, включених в програму;
 9 медична страховка від компанії ТАС.

Вартість НЕ ВКЛЮЧАЄ харчування та виділені курсивом заходи.

ВАРТІСТЬ ТУРУ - $5280  
ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ:
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ДЕНЬ 1
• Вилітаємо з Києва. Приємного польоту! 

(В Європі у нас буде пересадка)

• Ми в Ріо-де-Жанейро.  
Привіт, південна півкуля!

• Поселяємося в готель. 

• Відпочиваємо після перельоту. Радимо 
запастися силами та акумуляторами.

• Розпочинаємо з екскурсії до гори Цукрова 
Голова по канатній дорозі. Від неймовірної 
краси пропадає навіть страх висоти. З гори 
відкривається чудовий вид на Ріо, пляж 
Копакабана, затоку, гори, острови в океані, 
статую Христа. Все як на долоні! 

•  Наступною - екскурсія по історичних 
районах Ріо: старовинні церкви, монастирі, 
головний Собор міста, а також будинки 
в колоніальному стилі.

•  Далі нам до Ботанічного саду в Ріо.  Краса, 
та й годі! Екзотичні рослини, тварини, 
мальовничі озера, фонтани, оранжереї, алеї, 
незвичайні монументи. 

• Родзинкою туру традиційно обираємо поїздку 
до гори Корковадо залізною дорогою, по 
обидва боки якої – захоплюючі краєвиди – 
ліси Тижука. На верхівці гори, на висоті 700 м, 
зустрінемося з символом Ріо – величною 
статуєю Христа-Спасителя (38 м). З гори 
помилуємося панорамою мегаполіса: мостом 
Нітерой, затокою Гуанабара, Ботанічним садом, 
найбільшим у світі стадіоном Маракана. 

За бажанням політаємо на гелікоптері над Ріо. 
Додаткова порція яскравих вражень гарантована.

ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3      12.01.2019      Київ
 Ріо-де-Жанейро

13.01.2019 
Ріо-де-Жанейро

14.01.2019 
Ріо-де-Жанейро
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ДЕНЬ 4 ДЕНЬ 5 ДЕНЬ 6
• Наступним відвідуємо найбільший у світі 

міський природний заповідник – ліс і парк 
Тижука. Знайомимось з його численними 
екзотичними мешканцями, крім яких 
запам’ятається оглядовий майданчик Віста 
Шинеза, Імператорський стіл, Педра Боніта та 
міні-трекінг по парку (якщо будуть сили).

• Пройдемося по сходах Селарона – 250 
сходинок, вкритих мозаїкою та плитками 
з більш ніж 60 країн світу.

• Після активних прогулянок відпочиваємо 
на зірковому пляжі Копакабана. Не 
погуляти босоніж по теплому білосніжному 
пісочку - просто неприпустимо. Додатково 
насолоджуємося шопінгом. 

• Переміщуємося з Ріо-де-Жанейро до  Фос-
ду-Іґуасу (бл. 2 год.) 

• Відвідуємо Парк птахів – у просторих 
вольєрах посеред тропічного лісу вільно 
літають і прогулюються неймовірні 
різнобарвні птахи 130 різновидів. У повітрі 
пурхають екзотичні метелики. Самим 
захочеться політати).

• Не пропускаємо екскурсію до величних 
водоспадів Іґуасу, розташованих на межі 
аргентинського і бразильського національних 
парків. Обидва включені до списку світової 
спадщини ЮНЕСКО, а в 2011 році їх було 
визнано одним із семи чудес світу природи.  
Дійсно є чим захоплюватися!

15.01.2019 
Ріо-де-Жанейро

16.01.2019 
Фос-ду-Іґуасу

17.01.2019 
Фос-ду-Іґуасу
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ДЕНЬ 7 ДЕНЬ 8 ДЕНЬ 918.01.2019 
Манаус

19.01.2019 
Манаус

 20.01.2019 
Манаус

• Перелітаємо з Фос-ду-Іґуасу до Манауса. 

• Відвідуємо Monkey Jungle – єдиний у всій 
Амазонії унікальний мавпячий розплідник. 
Буде весело!

• Увечері пливемо на каное в місця, де живуть 
алігатори. Але страшно не буде.

• Обов’язково побачимо «весілля річок» – 
неймовірне природне явище з’єднання двох 
річок – Ріо Негро та Солимоеш, притоку 
Амазонки.  У річці Ріо Негро вода чорна. 
У Солимоеш – майже біла, молочного відтінку. 
А чому вода не змішується, дізнаємося там. 
Не варто поспішати запитувати у Google).

•  На завершення – екскурсія на човні 
по акваторії річки Амазонка. Половимо 
піраній на вудку з борту човна. Відвідаємо 
індіанське селище – познайомимося 
з побутом, традиціями і звичаями корінного 
населення Амазонії. Отримаємо від гіда 
кілька лайфхаків для виживання в джунглях. 
Жодна тварина чи рослина не постраждає).
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ДЕНЬ 10 ДЕНЬ 11

• Назад до Ріо! Переліт Манаус –  
Ріо-де-Жанейро (бл. 4 год.)

• Втомлені, але задоволені повертаємося 
до Києва, в Україну.

Запропонований розклад не 
є фінальним – за бажанням групи або 
при необхідності координатор може 
вносити зміни в програму поїздки, 
якщо це дозволяє логістика.

Вітаються та приймаються всі 
побажання, щоб у вас залишилось 
максимум позитивних та незабутніх 
вражень від наших поїздок!

Travelite  – подорожуйте легко!
+38 097 996 50 47
roman@travelite.com.ua
www.travelite.com.ua

21.01.2019 
Ріо-де-Жанейро

22.01.2019
Київ
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