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BRASIL

1. Rio de Janeiro  2. Iguaçú 3. Pantanal
4. Salvador de Bahia  5. PN Lençóis  Maranheses
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Vols internacionals amb la companyia LATAM, 
classe turista. Vols domèstics amb companyies 
locals, classe turista. Estada a hotels de 4**** su-
perior a Rio de Janeiro, Iguaçú i Salvador de Bahia. 
De 4**** a als Lençóis Maranhenses i lodge classe 
turista al Pantanal. Servei de maleters a tots els 
hotels. Pensió completa durant tot el viatge. Guia 
acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge.
Visita de dia sencer de Rio de Janeiro amb pujada 
al Corcovado i al Pâo d’Açúcar. Visita d’un barri 
de faveles a Rio de Janeiro. Visita de les cascades 
d’Iguaçú. Excursió amb llanxa fins als salts d’ai-
gua de les cascades d’Iguaçú. Vol amb helicòpter 
sobre les cascades d’Iguaçú. Pesca de piranyes 
i safaris i navegacions al Pantanal. Visita de Sal-
vador de Bahia. Visites del Parc Nacional Lençóis 
Maranhenses. Assegurança d’assistència en viat-
ge contractada amb la companyia Europea.

Observacions: És obligatori consultar un centre 
de vacunació abans de començar el viatge.

Què inclou Mapa

Amèrica

1. Guacamai

6.995 
€

1.120 
€

Preu persona

Suplement individual

en habitació doble

02
Data de sortida

agost

Rio, Iguaçú, Pantanal, Salvador i Lençóis
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Les cascades més espectaculars, 
les selves més impenetrables, els 
rius més cabalosos, els aigua-
molls més extensos, les platges 
més famoses i la societat més 
cosmopolita del continent. Al Bra-
sil tot és superlatiu, ja sigui per la 
bellesa del paisatge, la magnitud 
de les ciutats o l’extensió del te-
rritori. Però en aquest país de pro-
porcions exagerades també s’hi 
troben alguns dels detalls més en-
cisadors d’Amèrica del Sud, com 
l’harmonia relaxant de la Garota de 
Ipanema, el gust ensucrat d’una 
caipirinha o el somriure sincer de 
la gent més optimista del món. 
Enguany us proposem un itinera-

ri completament renovat al país. 
Aquest nou viatge inclou les atrac-
cions imprescindibles del Brasil 
com Rio de Janeiro, Salvador de 
Bahia, les cascades d’Iguaçú i els 
aiguamolls del Pantanal. I, tam-
bé, una novetat espectacular: les 
dunes del Parc Nacional Lençóis 
Maranhenses. Cada any, les plu-
ges amazòniques inunden les valls 
entre les dunes, creant petites lla-
cunes d’aigua blava. El resultat és 
un paisatge natural d’inspiració 
daliniana sense paral·lels a cap al-
tre lloc del món, un d’aquells llocs 
únics que justifica qualsevol viatge 
a l’altre punta del planeta!
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2. Iguaçú

Descobrim Rio de Janeiro, 
Copacabana, el Pâo de Açú-
car, el Corcovado i la badia de 
Guanabara.

Visitem les espectaculars cas-
cades d’Iguaçú i les sobrevo-
lem amb helicòpter.

Explorem el Pantanal, una de 
les reserves naturals més im-
portants d’Amèrica.

Ens deixem seduir pels colors i 
les formes del Lençóis Maran-
henses.
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1r Dia. Volem a Rio de Janeiro.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sor-
tida del vol a Sao Paulo. Sopar i nit a bord.

2n Dia. Rio de Janeiro.
Arribarem a Sao Paulo i connectarem amb el 
vol a Rio de Janeiro. Després d’aterrar co-
mençarem la visita de la ciutat pujant amb 
telefèric al Pâo d’Açúcar. A continuació ens 
instal·larem a l’hotel i dinarem. A la tarda fa-
rem un recorregut panoràmic per la ciutat, 
durant el qual veurem la Praça Maua, l’exte-
rior del Museu d’Art, el Sambódromo, la Ca-
tedral Metropolitana i el barri de Santa Teresa. 
Al vespre soparem a una típica churrascaria.

3r Dia. Rio de Janeiro.
Avui sortirem de l’hotel amb 4x4 per visitar 
una de les faveles de la ciutat. En ruta pas-
sarem per les platges de Copacabana, Ipa-
nema i Leblon. Coneixerem com és la vida a 
la favela i a continuació travessarem el Parc 
Nacional del Bosc de Tijuca i pujarem fins al 
cim del Corcovado, coronat per la gegantina 

estàtua de Crist. Dinarem i a la tarda recorre-
rem la zona olímpica de Barra de Tijuca.

4t Dia. Rio de Janeiro - Iguaçú.
Ens traslladarem a l’aeroport i volarem a 
Iguaçú. Després d’aterrar ens traslladarem a 
l’heliport per començar un espectacular so-
brevol de les cascades. Dinarem i a la tarda 
visitarem el costat brasiler dels salts d’aigua. 
Acabarem la tarda apropant-nos a l’anome-
nat Parque de Aves, on podrem veure fins a 
900 espècies d’ocells. Acabades les visites 
anirem a instal·lar-nos a l’hotel.

5è Dia. Iguaçú.
Avui passarem el dia a Argentina, visitant el 
costat sud de les cascades. Durant la pas-
sejada per les passeres de fusta arribarem 
fins a l’anomenada garganta del diablo, des 
d’on es gaudeix de la vista més espectacu-
lar d’Iguaçú. Dinarem i a la tarda farem una 
emocionant excursió amb llanxa fins als peus 
dels salts d’aigua. Quan acabem retornarem 
al nostre hotel del costat brasiler.

6è Dia. Iguaçú - Pantanal.
Després d’esmorzar volarem a Cuiabá. Des-
prés d’aterrar recorrerem la carretera trans-
pantaneira fins arribar a una confortable pou-
sada situada al costat del riu Mutum, al cor 
del Pantanal, on ens allotjarem els propers 
dies. Sopar a la pousada.

7è Dia. Pantanal.
Després d’esmorzar començarem una tran-
quil·la excursió a cavall fins a la hisenda de 
Bahía Siá Mariana, on es pot veure una gran 
diversitat d’ocells. Retornarem a la pousada 
per dinar i a la tarda farem un safari fotogràfic 
pel riu Mutum, durant el qual podrem veure 
llúdrigues, yacarés, rajades fluvials i moltes 
aus. Soparem i al vespre farem un safari amb 
4x4 per descobrir la fauna nocturna. 

8è Dia. Pantanal.
Després d’esmorzar farem una excursió a 
peu per observar la flora i la fauna. La zona és 
especialment coneguda per la gran diversitat 
d’aus. Retornarem a la pousada a dinar i a la 

1. Rio de Janeiro 2. Yacaré  3. Pantanal  4. Salvador de Bahia 
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5. Salvador de Bahia  6. Pantanal  7. Lençóis

tarda navegarem les aigües del riu Mutum fins 
el canal de Bahía de Chacororé. De retorn a 
la pousada ens aturarem a pescar piranyes 
i a observar yacarés, molt actius durant les 
darreres llums del dia.

9è Dia. Pantanal - Salvador de Bahia.
De matinada navegarem amb canoa pels ca-
nals del Pantanal per experimentar de prime-
ra mà el despertar del dia en un ecosistema 
subtropical. Retornarem a la pousada a es-
morzar i després ens traslladarem per carre-
tera a Cuiabá, des d’on volarem a Salvador 
de Bahia. Quan arribem ens instal.larem a 
l’hotel i soparem.

10è Dia. Salvador de Bahia.
Avui dedicarem el dia a conèixer Salvador de 
Bahia. Durant el nostre recorregut visitarem 
el Faro de Barra i passarem pel Corredor da 
Vitoria, Campo Grande i Piedade. També 
pujarem a la Ciudad Alta fins al Pelourinho, 
on visitarem l’església de San Francisco i el 
Museo da Misericordia. Dinarem i a la tarda 

visitarem el Mercado Modelo, el major cen-
tre artesanal de Bahia. Al vespre sortirem a 
sopar.

11è Dia. Salvador de Bahia – PN Lençóis 
Maranhenses.
De matinada ens traslladarem a l’aeroport 
de Salvador de Bahia per volar a Fortale-
za, on connectarem amb el vol a Sâo Luís. 
Quan aterrem ens traslladarem per carretera 
a Barreirinhas, a les portes del Parc Nacional 
Lençóis Maranhenses. Quan arribem ens ins-
tal·larem a l’hotel i soparem.

12è Dia. PN Lençóis Maranhenses.
Després d’esmorzar ens traslladarem amb 
4x4 a Laguna Azul, un lloc d’extraordinària 
bellesa. Disposarem de temps per gaudir del 
paisatge i banyar-nos i després ens aturarem 
a dinar. A la tarda continuarem amb els 4x4 
fins les dunes de Lençóis. Disposarem de 
més temps per banyar-nos i fer fotografies 
fins que arribi la posta de sol. Després retor-
narem a l’hotel.

13è Dia. PN Lençóis Maranhenses.
Aquest matí ens traslladarem al moll de Beira 
Río, on començarem una excursió amb llanxa 
per l’àrea de protecció ambiental del riu Pre-
guiças. Durant la navegació travessarem els 
manglars de la zona, veurem la fauna local, 
ens aturarem a la reserva de micos de Vas-
souras, passarem pel parc de Mandacaru i 
arribarem a la platja de Caburé. Dinarem i a la 
tarda navegarem les aigües del riu de retorn 
a Barreirinhas.

14è Dia. PN Lençóis Maranhenses - 
Barcelona.
Aquest matí retornarem a Sâo Luís, on farem 
una breu panoràmica i dinarem aviat. A la tar-
da ens traslladarem a l’aeroport per agafar el 
vol a Sao Paulo, capital econòmica del país, 
on enllaçarem amb el vol nocturn a Barcelo-
na. Nit a bord.

15è Dia. Arribem a Barcelona.
Aterrarem a l’aeroport de Barcelona - El Prat 
i donarem per acabat el viatge.




