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Motorkou po Brazílii s českým průvodcem.
Cesta z Rio de Janeiro do Foz do Iguacu a zpět  

Termín:   15.9.2022 – 8.10.2023
             celkem 23 dní

Nabízený zájezd   zahrnuje   následující:  
1) leteckou přepravu Praha - Rio de Janeiro- Praha,
Rio de Janeiro – Foz do Iguacu – Rio de Janeiro, 
2) 21* ubytování ve ***/**** v hotelech nebo pousadách/penzionech vše  s bohatou snídaní
a internetem
3) veškeré transfery na výlety ( klimatizovaným autem, minibusem, taxi, loď,  )
4) veškeré vstupné ( Ježíš, Cukrová homole, muzea, vyhlídky, vstupné do parků a 
vodopadů argentinská a brazilská strana  atd.)
5) česky mluvící průvodce po celou dobu pobytu
6) doprovodné vozidla s řidiči po celou dobu mototripu a pomoc s pronájmem motorky.
7) welcome drink, večeře v churrasqueria v Rio de Janeiro, uvítací pivečko nebo caipirinha
v resortu Frade a rozlučková párty.

Nezahrnuje:
stravu krom uvedené, cestovní připojištění klienta,
PCR testy pro vycestování do Argentiny, popřípadě PCR test pro příjezd do Brazílie a pro 
návrat do ČR bude-li potřeba.
Pohonné hmoty do pronajaté motorky.

Cena za osobu od 79.900,- CZK ( příplatek za jednolůžkový pokoj 14.500,-Kč)

Orientační ceny za pronájem motorky na 17 dní  ( vratná kauce 10-15.000,- Kč)
Honda CB 500X – 30.000,-Kč, Honda CB 500F – 30.000,-Kč, BMW 310R – 30.000,-Kč,
TRIUMPH BONNEVILE T100 – 35.000,-Kč, BMW 310GS – 32.000,-Kč, BMW F 850GS – 45.900,-Kč,
TRIUMPH TIGER 900 GT – 45.900,-Kč, HD IRON1200 - 51.000,-Kč,HD Breakout 114 – 59.000,-Kč,
HD New FAT BOY – 59.500,-Kč, HD SPORT GLID – 63.750,-Kč, HD New HERITAGE – 63.750,-Kč
( během pár týdnů budeme mít k dispozici od našich partnerů širší nabídku motocyklů k pronájmu v rozmezí 35.000,- 55.000,-Kč)

Program zájezdu:   ( pro příjezd do Brazílie a turistické atrakce je nutné mít platny očkovací certifikát)  

1. den odlet z České Republiky (Prahy), při odletu ráno z Prahy je přílet do Ria večer tentýž den.
přílet do destinace Rio de Janeiro, kde Vás bude čekat česky mluvící průvodce. Následný transfer do hotelu 
ve čtvrti Copacabana, po ubytování welcom drink na pláži. Po občerstvení se vydáme zpět na hotel.

2. den po snídani od 9:00 Vás čeká celodenní výlet zahrnující prohlídku největší favely v Rio de Janeiro 
jménem Rocinha, několik vyhlídek v národním parku „National Tijuca“ jako je „Vista Chinesa“ či „Mesa do 
Imperador“, vodopád „Cascatinha Taunay“ v parku Floresta da Tijuca přezdívaného parkem jednodolarového
muže. pohled na stadion Maracana, Ježíš na hoře Corcovado, Mirante dona Marta, bohémska čvrť Santa 
Teresa, Lapa, schody Jorge Selarona. Večer volný, možnost společného posezení.
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3. den po snídani od Vás čeká nejkrásnější pláž v Rio de Janeiro jménem Prainha. Před pláží se po cestě 
zastavíme v největším obchodě minerálů a polodrahokamů v Rio de Janeiro. Kdo bude chtít jít na 
25minutový výšlap na vyhlídku, která se nachází za pláží a pokud budeme mít štěstí, lze vidět tukany či 
lenochody. Vedle pláže Prainha je oficiální nudistická pláž a odvážlivci ji mohou navštívit. Oběd na nás bude 
připraven v rybí restauraci s ochutnávkou místní Cachaca. Po cestě zpět se můžeme podívat na největší 
olympijské centrum v Barra da Tijuca. Po náročném dni na plážích volný program na Copacabana nebo 
Ipanema.

4. den po snídani od 9:00 Vás čeká celodenní tour v centru Ria de Janeira zahrnující návštěvu Cukrové 
Homole, novodobé katedrály, muzea umění, muzea zítřka, paláce Tiradentes, některých kostelů a věhlasné 
koloniální kavárny Colombo. Historickou tramvajkou po akvaduktu Lapa vyjedeme do bohémské čtvrti Santa 
Teresa, kde poobědváme a projdeme parkem das Ruinas, kde je další z mnoha úžasných vyhlídek na 
město. Návrat na hotel odpočinek a společná večeře v luxusní churrasqueria ( maso podávané z 
mečů )odvoz na hotel.

5. po snídani vyzvedneme stroje a pojedeme do císařského horského městečka Petropolis, kde nás čeká 
prohlídka císařského zámku, prohlídka prvního pivovaru v Brazílii jménem Bohemia (dozvíte se proč).Po té 
přejedeme do oblasti Vassouras, kde po ubytování odpočineme u bazénu s drinky ( délka trati cca 200km)

6. den po snídani navštívíme ve Vassouras kávovou farmu a po té se přesuneme po horských cestách přes 
městečko Lidice do porto Frade, kde nás přivítá český majitel hotelu „Pivečkem“, které vaří v Brazílii, nebo 
caipirinhas. Po ubytování se projedeme po resortu Frade a odpočinek u bazénu. (délka trati cca 160km)

7. den po snídani plavba na katamaránu Pivečko do mísních lagun a nádherných pláží Costa Verde. Po 
skončení volny program a možná společná večeře.

8. den po snídani se vydáme do městečka Parati historické malebné městečko zapsané  UNESCO. 
Podíváme se na přírodní tobogan, který se dá sklouznout po zadku zádech a místní chlapci nám ukážou jak 
jí sklouzávají na nohou. Zajdeme si na drink do  nedaleké okouzlující restaurace Tarzan, podíváme se do 
místní palírny Chachaca s ochutnáme pár místních likerů a cachaca.. Po té se vydáme na cestu cca ještě 
200km abychom se přiblížili do mestěčka Jacareí. Po ubytování volný program ( délka trati cca 300km)

9. den po snídani se vydáme částečně  přes hory do největšího města Brazílie, do Sao Paulo, toto město má
přes 20milionů obyvatel, zde projedeme až do městečka Itapetininga, po ubytování volný program .(délka 
trati cca 300km)

10.den po snídani sedneme do sedel a užijeme si jednu z nejlepších tras v Brazílii co se týče serpentýn až 
do německy vzhlížejícího 3.000.000ho města Curitiba, ke se po ubytování rozhlédneme po městě a po té 
volný program u bazénu. ( délka trati cca 330km)

11.den po snídani se vydáme do městečka Laranjeiras do Sul ( délka trati cca 400km)

12. den po snídani se vydáme do Foz do Iguacu, kde si po cestě odpočineme u bazénu a s Caipirinhas. 
( délka trati cca 300km)

13. den možnost vrtulníku nad vodopády, ptačí park  Parque de Aves a prohlídka vodopádů z brazilské 
strany a také tu budeme plout lodí pod vodopády. Večer volný program

14. den se podíváme na Argentinskou stranu vodopádů a večer se podíváme na přehradu Itaipu, po té volný 
program.
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15. den se vypravíme do městečka Palmas.Palmas je obec na jihu brazilského státu Paraná . Palmas se 
nachází v hornaté oblasti Paraná a je v mezoregionu South-Central Paraná. Palmas je hlavním městem 
stejnojmenného mikroregionu . Populace je 51 755 (odhad 2020) na ploše 1557,90 km². Nadmořská výška je
1 056 m.(délka trati cca 430km)

16. den se dostaneme do mestečka Blumenau, které je ve státě Santa Catarina. Bylo založeno v roce 1850 
Hermannem Bruno Otto Blumenau a většina obyvatel jsou potomci německých a italských přistěhovalců. 
Město s 300.000 obyvateli má několik pivovarů a v regionu najdeme i vinařství. (délka trati cca 430km)

17. den se po prohlídce Blumenau přesuneme na pobřeží do nádherného města Camboriu. Velmi moderní 
město ve kterém si odpočineme na pláži a nabereme sílu na další cestu. (délka trati cca 70km)

18. den se přesuneme přes hory do resortu Kapibar, kde se porozhlédneme po parku  a ubytujeme se cca 
po 300km. (délka trati cca 300km)

19. den po snídani pojedeme do přístavu Santos, kde si prohlédneme město a po té se ubytujeme kousek za
ve městečku Guarujá, kde si užijeme i pláž. (délka trati cca  321km)

20. den se po snídani přesuneme opět do Parati nebo až do resortu Frade. (délka trati cca 350-400km)

21.den se po snídani přesuneme do Ria de Janeira, kde vrátíme stroje a bude nás čekat rozlučková párty. 
( délka trati cca 200-250km)

22. den volno do odletu, pláže a poslední nákupy, odlet  ve večerních hodinách.

23. den přílet do Prahy

Děkujeme za pozornost a těšíme se na Vás v Rio de Janeiro riopruvodci.cz

whatsapp +55 21 97977 0112  –  e-mail:info@riopruvodci.cz
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