Brasil- amazònia (7-14 dies)
Rio de Janeiro i la selva amazònica
GC 1881
Una combinació per relaxar-se a les platges de Rio de Janeiro però també per descobrir els secrets de l’amazònia amb els
nostres corresposals de parla catalana, especialitzats en creuers i excursions pel riu més imponent del món. Estada en Pensió
completa durant les expedicions amazòniques. Excursió a Iguazú opcional.

Ruta Suggerida

Itinerari suggerit
Dia 1-3.- Arribada a Río de Janeiro.- Dies lliures per descubrir
la ciutat més emblemàtica del Brasil: Les platges de Ipanema i
Copacabana, el Crist Redemptor, el Pan de Açucar…

Dies següents.- Vol a Manaus. Depenent de l’itinerari del
circuit escollit, el viatger podrà passar entre 7 i 14 dies en una o
més expedicions per la selva amazònica.
 Río Negro (3 dies) per obervar la fauna (piranyes, cocodrils,
micos, visita poblat indígena, excursions per la selva…
 Analvihanas Indigenes & Dofins (5 dies). Navegació pel
Río negro, l’arxipèlag de Anavilhanas (amb més de 350 illes).
Avistaments de cocodrils, manatíos i dofins. Visita del igapó
(bosc inundat) i de poblas indígenes. Banys en platges
planques
 Parc Nacional Jaú (7 dies). Abarca el mateix que l’anterior
circuit. A més, visita de la reserva indígena dels indis Waimiri
Atroari i visita del parc Nacional Jaú…

Dia final: Vol Manaus- ciutat d’origen
Nota 1: Aquest circuit pot combinar-se fàcilment amb el circuit que
inclou Iguazú i Salvador de Bahia. Ulisses Viatges s’adapta al 100% als
dies disponibles pel viatger

Preus i condicions
- Des de 1.255€ (Rio de Janeiro + circuit 3 dies a
l’amazones)

Inclou: Allotjament a Rio de Janeiro, vols interns pel Brasil , Circuits
amazones en Pensió Completa i guia de parla catalana afincat a l’amazones,
dossier de viatge (què fer, horaris, preus, mapes, suggerències…), gestions

- Des de 1.515€ (Rio de Janeiro + circuit 5 dies a
l’amzones)

No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol per al teu viatge)

-Des de 1.800€ (Rio de Janeiro + circuit 7 dies a

despeses personals, assegurança de viatge (opcional)

l’amazones)

NOTA IMPORTANT: Ruta, dies i hotels flexibles, a gust del viatger
Ulisses viatges. www.ulissesviatges.com; info@ulissesviatges.com Tel: 93 804 24 15; 682 63 62 05

Rio de Janeiro

Platja de Ipanema, Rio

Vaixell-hotel dels circuits per l’amazònia
Amazones

Parc Natural de Jaú
Visita a pobles indígenes
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