
ARGENTYNA + BRAZYLIA 

11.11 – 24.11.2019 
 

 
 
11.11  
Zbiórka na lotnisku w Hanowerze. Wylot do Amsterdamu godz. 18.10, przylot do Amsterdamu godz. 
19.10, wylot do Buenos Aires godz. 20.55  
 
12.11 - Buenos Aires  
Przylot o godz.06.45. Zwiedzanie miasta z autokaru, zakwaterowanie w hotelu, dalsze zwiedzanie 
pięknego Buenos Aires: katedra, piękne gmachy centralnej części miasta, Casa Rosada – siedziba 
prezydenta na Placu Majowym, najważniejsze place i pomniki. Wspólne zdjęcie przy wspaniałym 
pomniku Św. Jana Pawła II. Udamy się też do miejsca, gdzie mieszkał kardynał Jorge Bergoglio, 
obecny Ojciec Święty  Franciszek. Wizyta w dzielnicy artystów La Boca. Kiedyś była to dzielnica 
robotników portowych, dziś pełna kolorytu i modna część miasta. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 
 
13.11 – Buenos Aires  
Śniadanie, dalsze zwiedzanie Buenos Aires. Wizyta na pięknym cmentarzu Recoletta. Spacer po 
deptaku Florida, mnóstwo tu sklepów i kafejek.  Czas wolny.  Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 
 
14.11 - Buenos Aires -Lujan 
Śniadanie w hotelu. Przejazd do miejscowości Lujan, w której znajduje się najsłynniejsze w Argentynie 
Sanktuarium Matki Bożej. Wizyta w sanktuarium, do którego przybywają tysiące pielgrzymów, aby 
pomodlić się do XVII wiecznej figurki Matki Boskiej, udział w Mszy Świętej Przejazd w głąb Pampy- 
krainy nizinnej z obszarami rolniczymi. Okazja do spotkania z Gauchos - argentyński odpowiednik 
cowboy'ów, opcjonalnie wycieczka konna. Powrót do Buenos Aires. Kolacja i nocleg. 
 
15.11 – Buenos Aires -Foz   
Śniadanie. Przejazd na lotnisko i wylot w rejon Wodospadów Iguassu, jednej z największych atrakcji 
świata. Przejazd nad pobliskie wodospady. Spacer trasą Parku Narodowego Iguazu. Podziwianie 
wspaniałych widoków ze wszystkich możliwych punktów widokowych ze strony brazylijskiej. 
Wodospady są położone na granicy brazylijsko – argentyńskiej.  Składają się z wielu kaskad 
spadających w czeluść rzeki Iguassu. Największe wrażenie robi Garganta del Diablo (Piekielna 
Gardziel), najsłynniejsza odnoga wodospadów.  
W parku narodowym obejmującym wodospady spotkamy się z bujną, tropikalną roślinnością.  Kolacja i 
nocleg w hotelu w Foz. 
 
 
 



16.11 - Foz do Iguasu 
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Foz do Iguazu po stronie  Argentyny.  Następnie wyznaczonymi 
szlakami i w ekologicznej kolejce turystycznej będziemy odkrywać tajemnice tropikalnego lasu 
deszczowego, a naszym oczom ukażą się przepiękne widoki wodospadów; przejdziemy trasę ok. 2 km 
pomostem aż do tarasu widokowego, z którego zachwycimy się pięknem największego wodospadu 
Iguazu - Garganta del Diablo (Diabelska Gardziel), mającego ponad 70 m wysokości. 
Opcjonalnie.  Podpłynięcie łódką motorową bezpośrednio pod ścianę wodospadów  50 USD 
Zakwaterowanie w  hotelu, kolacja i nocleg.                                                                                                             
 
17.11 - Foz – Kurytyba .  
Wczesne śniadanie i wyjazd do Kurytyby / 630km 

Kurytyba – miasto liczące razem z przedmieściami 3 miliony mieszkańców, główny ośrodek polonijny 

w Brazylii. Przez wielu mieszkańców z polskimi korzeniami nazywana jest "Chicago Ameryki 

Południowe. Kolacja i nocleg  

 
18.11 - Kurytyba  
Śniadanie, zwiedzanie miasta z dużą ilością polskich akcentów - (zwiedzenie parku JP II, katedra, Msza 
św. w kościele polskim św. Stanisława )muzeum Oscara Nemayera "Oko". Powrót do hotelu, kolacja i 
nocleg  
 
19.11 - Kurytyba –Aparecida /  618 km  
Wczesne śniadanie. Przejazd do Aparecida. Miasto Aparecida, znane jako „Stolica Maryjna Brazylii”, 
każdego dnia przyjmuje setki wiernych i pielgrzymów oddających cześć Maryi. Wszystkie diecezje w 
Brazylii przynajmniej raz w roku odbywają pielgrzymkę do Sanktuarium NMP w Aparecida. Nawiedzenie 
Bazyliki Matki Boskiej. Msza św. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 
   
20.11 - Aparecida  Paraty  
Msza św. w kaplicy hotelowej. Śniadanie i wyjazd do Paraty. Przejazd na Zielone Wybrzeże do 
zabytkowego miasteczka – Paraty będącego perłą architektury kolonialnej i zarazem kurortem 
nadmorskim. Czas wolny. Kolacja i nocleg w Paraty. 
 
21.11 - Paraty  
Śniadanie. Przejście do kościoła na Mszę św. Następnie rejs statkiem między zielonymi wyspami, z 
postojem na nurkowanie i kąpiel. Powrót do hotelu. Kolacja i czas wolny. 
 
22.11 - Paraty -  Rio de Janeior   
Śniadanie. Przejazd do Rio de Janeiro. Panoramiczne zwiedzanie Cidade Maravilhosa (Cudownego 
Miasta). Starówka, Largo da Carioca, klasztor św. Antoniego – najstarsza budowla sakralna w Rio z 
1608 r., msza św. w stożkowatej katedrze św. Sebastiana (96-metrowa świątynia, która może pomieścić 
jednocześnie 20 tyś. wiernych). Arcos da Lapa – akwedukt z XVIIw., Praça Tiradentes Praça XV de 
Novembro. Rezydencja rodziny królewskiej, stadion Maracanã , wycieczka na Wzgórze Corcovado z 
górującym nad miastem, imponującym pomnikiem Chrystusa Odkupiciela – symbolem Rio. Pomnik, 
ukończony w 1931 r., stoi na wysokości 710 m n.p.m. Po drodze podziwianie, największego na świecie 
“miejskiego” lasu tropikalnego, a także zatoki Guanabara, laguny Rodrigo de Freitas oraz wysp leżących 
wokół Rio. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 
 
23.11 - Rio de Janeiro 
Śniadanie. Czas wolny. Wjazd na górę Głowa Cukru. Wjazd kolejką linową odbywa się dwustopniowo 
z postojem na niższym wzgórzu Urca Hill. Z obu wzgórz rozciąga się wspaniały widok na miasto, słynne 
plaże, zatoki, liczne wyspy, lotniska. Transfer na lotnisko. Wylot do Amsterdamu godz. 21.05.  
 
24.11 - Przylot godz.11.40. Wylot do Hanoweru godz. 13.25. Przylot godz. 14.25, zakończenie 
pielgrzymki. 
 

Cena 3350 euro zawiera: bilety na samolot – KLM, transport na terenie Argentyny i Brazylii, 

zakwaterowanie – Hotele 3 i 4*, pok. 2-os., wyżywienie: śniadania i obiadokolacje wg programu, usługa 
przewodnika na całej trasie, przelot wewnętrzny, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów. 
 
CENA NIE OBEJMUJE: Transferów na lotnisko, ubezpieczenia. Dopłata do pok. 1-os. – 420 Euro 


