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Oslava Silvestra a Nového Roku 2023 v Rio de Janeiro, vodopády Foz do Iguaçu,
ostrov Ilha Grande a resort Frade s návštěvou historického městečka Parati

zapsané na seznamu UNESCO.
 Termín: 11.12.2022 – 3.1.2023 

Nabízený zájezd zahrnuje následující: 
1) leteckou přepravu Praha - Rio de Janeiro- Praha, Rio de Janeiro – Foz do Iguaçu – Rio de Janeiro
2) ubytování 8 x noc ve **** hotelu v Rio de Janeiro, 3 x noc vpousada ve Foz do Iguaçu a 6 x noc na ostrově a     
5 x noc Hotel Fradíssimo v resortu Frade na pobřeží Costa Verde to vše s bohatou snídaní a internetem
3) veškeré transfery ( klimatizovaným autem, minibusem, taxi, loď, )
4) veškeré vstupné ( Ježíš, Cukrová homole, muzea, vyhlídky, vstupné do parků a vodopadů atd.)
5) česky mluvící průvodce po celou dobu pobytu
6) welcome drink, večeře v churrasqueria v Rio de Janeiro, Štědrovečerní večeři ve Frade

Nezahrnuje: 
stravu krom uvedené, cestovní připojištění klienta, PCR testy pro vycestování do Argentiny, Brazílie a pro 
návrat do ČR pokud budou nutné. (v součastné situaci nejsou potřeba) 

Cena za osobu  121.900,- CZK ( příplatek za jednolůžkový pokoj 13.900,-Kč) 

Program zájezdu: 
11.12.2022 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. 

12.12.2022 2. den po snídani se vydáme na vyhlídku na Copacabana, kde cestou budeme krmit opičky a po té 
navštívíme Bar do David ve Favela Babilonia, kde se nachází blízko československobrazilská mozaika. David je 
několikanásobný vítěz gastronomické soutěže „Cozinha di Buteco“ a tak tu lze ochutnat některé jeho gastronomické 
výtvory. Po té si odpočineme na pláži Copacabana, nebo Ipanema, kde se vystavíme slunečním paprskům a s 
caipirinhas v ruce budeme nasávat místní atmosféru.

13.12.2022 3. 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.
 
14.12.2022 4. den den nás čeká přelet do Foz do Iguaçu. Po ubytování prohlídka vodopadů z brazilské strany a také tu 
budeme plout lodí pod vodopády. Večer volný program 

15.12.2022 5. den po snídani se přesuneme na argentinskou stranu vodopádu a do úžasného ptačího parku „Parque de 
Aves“, kde nalezneme pestrobarevné papoušky včetně Ara Azul u nás známý jako hiacintový nebo z animované 
pohádky Blue. Dále Tukany, nosály a spousty volně pobíhajících opiček. 

16.12.2022 6. den po snídani se pojedeme podívat na vodní přehradu ITAIPÚ. Možnost vrtulníku nad vodopády. Večer 
volný program. 

17.12.2022 7. den přelet zpět do Rio de Janeiro a přesun na ostrov Ilha Grande, ubytování v městečku Abrao. První 
seznámení s ostrovem a koupání na Praia Preta.Večer volný program 

18.12.2022 8. den odpočinek na nejkrásnější pláže ostrova „Lopez Mendes“ kam se dopravamíme lodí z Abrao a 25 
minutovou procházkou tropickým deštným pralesem. Večer volný program. 

19.12.2022 9. den odpočinek na pláži Julia, nebo na některé z dalších pláží v Abrao. Kdo bude chtít může s naším 
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průvodcem navštívit praia Preta ( černá pláž) od které je nedaleko zřícenina starého lazaretu a za dalších 5 minut chůzí 
narazíme na Akvadukt u kterého je přírodní bazének v říčce co vytéká do moře. Večer volný program. 

20.12.2022 10. den celodenní výlet lodí do nádherných lagun okolo ostrova, Při plavbě budeme zastavovat v lagunách a
u nádherných pláží ostrova, kde se vždy osvěžíme v průzračných vodách atlantiku.. Večer volný program 

21.12.2022 11. den odpočinek na některé z pláží tropického ráje. Večer volný program.
 
22.12.2022 12. den odpočinek na některé z pláží tropického ráje, nebo výlet motorovým člunem do dalších částí 
ostrova. Večer volný program 

23.12.2022 13. den po snídani po 10:00 se budeme přesouvat z ostrova do resortu Frade hotelu Fradissímo, kde nás 
přivítá český majitel uvítacím drinkem Caipirinha, nebo „Pivečkem“ které v Brazílii vaří. Po ubytování se seznámíme s 
resortem a na golfovém vozíku půjdeme pozdravit Kapybary, projedeme golfovým hřištěm zasazeným doprostřed 
džungle podíváme se na místní pláž. 

24.12.2022 14. den volný den, který můžeme strávit na nedaleké pláži, kde se dají potkat želvy a šnorchlovat. Večer 
společná stědrovečerní večeře v česko- brazilském stylu. 

25.12.2022 15. den po snídani v 9:30 si dáme poslední plavbu na moři katamaránem, nebo motorovým člunem po 
místních ostrůvcích a známých plážích jako je například pláž Dentista. 

26.12.2022 16.den po snídani v 9:30 pojedeme na celodenní výlet do koloniálního městečka Parati a jeho okolí. 
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 ochutnávce popojedeme do historického centra Parati, kde si 
dáme společný oběd a po obědě budeme brouzdat malebným přístavním městečkem plným krámků se suvenýry. V 
odpoledních hodinách se vrátíme zpět do hotelu Fradíssimo a večer společná vánoční večeře. 

27.12.2022 17.den po snídani budeme trávit čas v resortu volným programem, možnost pronájmu kol, golfového 
vozíku, trávit chvíle v přírodě v resortu Porto Frade, nebo u bazénu s„Pivečkem“či Caipirinhas. 

28.12.2022 18. den do odjezdu volno v resortu Frade, poslední caipirinhas u bazénu Fradíssimo a odjezd do Ria de 
Janeira, ubytování a relax v hotelovém bazénu, nebo na pláži Copacabana, či Ipanema. Návrat na hotel odpočinek a 
společná večeře v luxusní churrasqueria ( maso podávané z mečů )odvoz na hotel. Večer můžeme projít místní trh na 
Copacabana a dokoupit nějaké suvenýry.

29.12.2022 19.den 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,(obě muzea jen z venku) 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, možnost společné večeře a nákup suvenýrů na trhu na Copacabana.
 
30.12.2022 20. po snídani na 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. V noci můžeme navštívit vyhlášenou čtvrť Lapa, kde je přes 
víc než 100 nočních klubů různých žánrů muziky i vyznání. Po té odjezd do Hotelu.
 
31.12.2022 21.den volný den na pláži Copacabana, nebo Ipanema a příprava na oslavu Silvestra a Nového Roku 2023, 
doporučujeme na oslavu nového roku bílé oblečení. 

1.1.2023 22.den odpočinek na pláží, nebo 30minutový let helikoptérou nad úžasným městem Rio de Janeiro( není v 
ceně zájezdu, cena na osobu je 4.000,- Kč/osoba při letu 3 pasažérů 5.500,- Kč/ osoba při letu 2pasažérů ) po té 
odpočinek na pláži Ipanema, nebo Barra da Tijuca. Večer volný program 
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2.1.2023 23. Do odletu odpočinek, nebo poslední nákupy suvenýru a odlet z Rio de Janeiro směr Praha 

3.1.2023 24. den přílet do Prahy 

Děkujeme za Vaši pozornost a těšíme se na viděnou v Rio de Janeiro. 

Při potvrzení zájezdu bude sepsána smlouva o zájezdu a požadována záloha ve výši 35% z ceny zájezdu na rezervační 
poplatky. Doplatek zájezdu minimálně 30dní před odletem
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