Brazilski kalejdoskop, 12 dni
Hoteli 3–4*, pousade, zajtrk/kosilo
– vroči ritmi Ria, metropolitanski São Paulo, mistično kolonialni Salvador
– veličastni slapovi Iguaçu, kip Kristusa v Riu, jez Itaipú
– sprehodi po atlantskem pragozdu in uživanje na tropski plaži
– caipirinha na Copacabani, capoeira v Salvadorju, samba v Riu, nogomet na plaži.

23.10.2019 do 03.11.2019
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Potovanje po temperamentni tropski deželi, polni pozitivne energije , kjer v eni državi
spoznamo različne nianse istega nasmeha. Dokončno preverimo, ali stereotipi o Braziliji
držijo – samba, nogomet, Copacabana, džungla,… in spoznamo, da je Brazilija še veliko več.
Obiščemo vse glavne znamenitosti najbolj znanih brazilskih mest, občutimo afriški
vpliv, ki ga v sebi nosijo prebivalci Salvadorja, spoznamo sproščen način življenja Carioc,
domačinov iz Ria de Janeira in začutimo moderni utrip največjega brazilskega mesta, Sao
Paula.
Uživamo v naravi in spoznavamo tradicijo . Ko občudujemo gradbeno čudo na reki
Parana, se dotaknemo celo Paragvaja in Argentine, ko uživamo v sprehodih ob čudovitih
slapovih reke Iguaçu. Okopamo se ob slapu v atlantskem pragozdu, le streljaj od imperialne
rezidence Petropolis. Uživamo na idilični plaži Praia do Forte, kjer srečamo tudi orjaške
želve, po želji pa obiščemo tudi skrivnostni obred candomblé.
Braziliji pravijo dežela večne prihodnosti, njene zgodbe o vzponih in padcih se
prepletajo s staroselskimi legendami, bliščem in bedo kolonialnega obdobja, zlato mrzlico,
misticizmom suženjskih tradicij ter modernimi presežki in gospodarskimi potenciali.
Pisana mešanica kultur in narodov je razlog, zakaj smo v Braziliji vsi dobrodošli.
Spoznamo različne regionalne značilnosti, od glasbe in plesa, arhitekture in mode, hrane in
pijače, do izjemno prijaznih in zabavnih domačinov. Bodisi v urbanih metropolah ali sredi
tropskega pragozda, brazilski nasmehi nas povsod začarajo. Tudi brazilska kulinarika nas
pozitivno preseneti in churascarria postane naš novi tempelj.
Avantura v amazonskem pragozdu je češnja na torti za vse, ki si želite brazilsko doživetje
še malo podaljšati. Doživite mistični sloves amazonskega deževnega pragozda, ki je
svetovna ekološka ikona in srce biološke raznovrstnosti. Odprave skozi džunglo, vključno z
obiskom amazonskih indijancev, lovom na piranhe, vožnjo z motornimi kanuji po Amazonki,

nočnim opazovanjem kajmanov in spoznavanjem bogastev amazonske flore in favne. Ali pa
preprosto le mir in užitek v naravi – paša za oči in počitek za dušo.
Potovanje vodi slovenski vodnik, ki živi v Braziliji , zato je doživetvena plat še toliko bolj
okrepljena in poglobljeno razumevanje dežele s slovenske perspektive zagotovljeno.
Potovanje polno sonca, glasbe, dobre hrane, pozitivne energije in toplih nasmehov.
1. dan LJUBLJANA – EVROPA. Zbor v Ljubljani in prevoz do letališča v Benetkah, od
koder preko Zuricha poletimo proti São Paulu, največjemu brazilskemu mestu. (letalo)
2. dan SÃO PAULO – let v FOZ DO IGUAÇU (argentinska stran). Po jutranjem
pristanku v metropolitanskem São Paulu nas čaka še let proti tromeji Brazilije z Argentino in
Paragvajem, do ene največjih naravnih atrakcij na svetu – slapov Foz do Iguacu. Veličastni
slapovi so eno izmed sedmih naravnih čudes sveta – širši so od Viktorijinih in višji od
Niagarskih! Slapovi se razprostirajo na brazilski in argentinski strani – vsaka je vredna
ogleda. Vas zanima indijanska legenda o nastanku teh slapov? Popoldne se odpravimo na
avanturo ob najmogočnejših slapovih na svetu, ki bučijo v osrčju tropskih gozdov. Prečkamo
mejo in si jih ogledamo z argentinske strani narodnega parka. Po “zgornji poti” se
sprehodimo vse do navdušujočega Hudičevega grla (Garganta do Diablo), ki zaradi svoje
veličine na mnoge naredi največji vtis. Dan namenimo odkrivanju narave v narodnem parku –
v iskanju “najboljše” fotografije se odpravimo na krajše sprehode po okolici. Popoldne se
vrnemo na brazilsko stran. Nočitev v hotelu. (letalo, H)
3. dan FOZ DO IGUAÇU (brazilska stran). Po zajtrku si ogledamo slapove še z brazilske
strani narodnega parka. Skoraj 300 ločenih slapov pada v globino do 80 metrov, bobnenje
pa se sliši več kot 25 km daleč. Si predstavljate to veličastno podobo? Obiskali bomo tudi
Ptičji park, kjer nam bodo družbo delali tukani, raznobarvne papige, flamingi, kolibriji in
ostale eksotične ptičje vrste. Med nami bodo tudi anakonde in aligatorji … Vsem tistim, ki so
željni še več dogodivščin, pa je na voljo tudi vožnja s čolnom v neposredno bližino slapov
(Macuco safari) ali pa ogled le-teh iz ptičje perspektive – s helikopterjem. Ste za večerjo v
churrascarii z atraktivno predstavo? Nočitev v hotelu. (H, Z)
4. dan FOZ DO IGUAÇU – let v BELO HORIZONTE. Po zajtrku obiščemo še eno izmed
čudes modernega sveta – jez Itaipu. Nahaja se na reki Parana, na meji med Brazilijo in
Paragvajem, dolg je 7,2 kilometra in širok 225 m. Nato se odpravimo na letališče in poletimo
v Belo Horizonte, glavno mesto zvezne države Minas Gerais – po naše »lepo obzorje«.
Popoldanski ogled mesta, ki se ponaša z enim izmed največjih nogometnih stadionov na
svetu – Minerãom. Obiščemo tudi cerkev Sv. Frančiška Asiškega, ki jo je oblikoval slavni
brazilski arhitekt Oscar Niemeyer. Poskusimo znamenite sirove kruhke? Nočitev. (H, Z,
letalo)
5. dan BELO HORIZONTE – OURO PRETO – MARIANA – let v SALVADOR DE

BAHIA. Po zajtrku se po poteh kolonialne Kraljevske poti odpravimo proti še enemu izmed
draguljev iz časov brazilske zlate mrzlice – rudarskemu mestu Ouro Preto, ki ga lahko
prevedemo kot Črno zlato. Ponaša se z odlično ohranjeno kolonialno arhitekturo, zaradi
česar ga je pod svoje okrilje vzel tudi UNESCO. Vkrcamo se na starinski vlak in nadaljujemo
v Mariano, še eno idilično kolonialno rudarsko mestece. Pokrajina slovi tudi po odlični hrani –
nekateri so mnenja, da celo najboljši v celotni Braziliji. Gremo na kosilo in poskusimo, če je
temu res tako. Popoldan vrnitev na letališče v Belo Horizonte in polet proti mestu, ki ima
najpomembnejši vpliv afriške kulture izven afriške celine in se ponaša kot prva prestolnica
Brazilije – Salvador de Bahia. Nočitev. (letalo, H, ZK)
6. dan SALVADOR DE BAHIA – izlet v Santo Amaro in Cachoeiro. Zajtrk. Enodnevni
izlet v notranjost Bahie. Ogled starega mesta Santo Amaro, nekdaj središča sladkorne
industrije v Bahii. Naš naslednji cilj je mesto Cachoeira, ki je bilo v zlati dobi trgovine s
sladkorjem in tobakom središče ter pomemben kraj razcveta in dvakrat tudi glavno mesto
Bahie. Vas zanima, kako ročno zvijajo cigare? Obiskali bomo tovarno cigar in muzej Hansen
Danneman. Na poti mimo plantaž sladkornega trsa in tobaka obiščemo preprost dom
potomcev sužnjev ter spoznamo njihov vsakdan in tradicionalen način izdelave mandiokove
moke. Spoznali pa bomo tudi drugo plat zgodbe – pozno kosilo si bomo privoščili v bivši
rezidenci gospodarjev s čudovitim razgledom na reko Paraguaçu in kolonialni mesteci
Cachoeira in São Félix. Povratek v Salvador. Zvečer gremo po želji na obisk obreda
»condomble« – mistične mešanice afriške in brazilske religije, potem pa v raziskovanje
večernega življenja Salvadorja ob afro-brazilskih ritmih. Lahko pa tudi uživate v počitku …(H,
ZK)
7. dan SALVADOR DE BAHIA – let v RIO DE JANEIRO. Zajtrk. Ogled temperamentne
prestolnice »črne« Brazilije z burno zgodovino in raznoliko sedanjostjo. V Pelourinhu, delu
mesta, ki ga je zaščitil UNESCO, obiščemo bivšo tržnico za sužnje, si ogledamo prvo afriško
cerkev v Novem Svetu in uživamo v uličnih prizorih capoeire. Z dvigalom se spustimo v
spodnji del mesta in obiščemo spomenike orišam – starodavnim afriškim božanstvom.
Poskusimo tipične jedi iz Bahie – morda acaraje ali vatapa. Sprehodimo se do marine in
obiščemo tržnico rokodelskih izdelkov. Popoldan nas čaka še let v Rio de Janeiro oz.
»Čudovito mesto« (Cidade maravilhosa), kot ga imenujejo Brazilci. Nastanitev v hotelu in
nočitev. (letalo, H, Z)
8. dan RIO DE JANEIRO. Po zajtrku ob zvokih sambe in bossa nove začnemo odkrivati
Čudovito mesto. S kombije se povzpnemo na goro Corcovado, kjer nas v vsej svoji veličini
osupne eno izmed sedmih čudes sveta – kip Kristusa Odrešenika. Vrnemo se nazaj v mesto,
do predela Santa Tereza, in se po umetniškem stopnišču Selaron spustimo do obokov
boemske Lape. Po kosilu si v centru ogledamo katedralo Metropolitan in Cinelandio, nato pa
se s kabinsko žičnico povzpnemo na grič Pão de Açúcar z nepozabnim razgledom na mesto.
Obiščemo tudi Muzej jutrišnjega dne … Po želji se zvečer odpravimo začutit pristen utrip
nočnega Ria. Lapa – bohemski predel mesta – nikogar ne bo pustila ravnodušnega. Prijetno
utrujeni prespimo v hotelu. (H, ZK)

9. dan RIO DE JANEIRO – PARATY. Zajtrk. Prosto dopoldne, ki ga lahko izkoristimo za
predajanje čarom Ria, za nakupe ali pa za uživanje na Copacabani. Kako postati Carioca
(domačin iz Ria) vsaj za en dan? Preprosto – sprehodili se bomo po Copacabani, preko rta
Arpoador do Ipaneme in se prepustili ritmu dogajanja: nogomet in odbojka na mivki, zagorela
telesa, nasmejani obrazi, surferji, caipirinha ter samba. Stereotipna Brazilija … Po želji se
lahko odločite za let z zmajem nad mestom ali pa za varen in voden obisk favele. Popoldne
vožnja proti enemu izmed kolonialnih draguljev na brazilski obali – slikovitemu mestecu
Paraty. Stopimo nazaj v čas in se sprehodimo po ulicah z lepo ohranjeno kolonialno
arhitekturo. Ste za degustacijo cachaçe (žganja iz sladkornega trsa), po katerem slovi
okoliš? Nočitev v pousadi. (P*, Z)
10. dan PARATY – SÃO PAULO. Odkrivamo čare Paratyja, ki je bil v 18. stoletju drugo
najpomembnejše pristanišče v Braziliji, preko katerega so Portugalci v domovino prevažali
zlato in dragulje. Mestece je ohranilo svoj kolonialni šarm skupaj z ozkimi tlakovanimi
ulicami. Danes je del svetovne kulturne dediščine (UNESCO). Z barko se odpravimo iskat
pozabljen zaklad na eno izmed slikovitih plaž oz. jih obiščemo kar več, saj ne vemo, kje je
zaklad skrit. Večerna vožnja proti São Paulu. Nočitev. (H, Z, barka)
11. dan SÃO PAULO – let proti EVROPI. Po zajtrku si ogledamo najbolj znamenite točke
tega kozmopolitanskega mesta: Avenido Paulista, katedralo, mestno tržnico in Estação da
Luz (Postaja Luči). Pozno popoldan transfer na letališče in nočni let proti Evropi. Nočemo še
domov! (letalo, Z)
12. dan MADRID – BENETKE – LJUBLJANA. Pristanek na letališču v Madridu in polet do
Benetk. Še prevoz do Ljubljane in naša Brazilska pravljica je sklenjena. Konec potovanja.
(letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
3090 EUR

Aktualna cena
3090 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 10 - 14 oseb

90,00 EUR
120,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Zdr. zav. Mondial, do 15 dni, svet, individualno, po osebi*
Zdr. zav. Mondial, do 15 dni, svet, posamično, dvojno kritje - M*

345,00 EUR
45,00 EUR
4,56 %
21,62 EUR
30,73 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

3,50 %
20,00 %
10,00 %

Cena
(najmanj
20
udeležencev)
vključuje:
avtobusni
prevoz
Ljubljana–Benetke–Ljubljana, letalski prevoz po programu, letališke pristojbine in varnostne
takse (513,93 EUR), 4 notranji leti, nočitve po spodnjem opisu, prehrano glede na oznake pri
vsakem dnevu potovanja, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom in drugimi vozili,
vožnja z vlakom v Mariano, vožnja z barko v Paratyju, slovensko vodenje in lokalne vodnike,
vse vstopnine in dovoljenja po programu, stroške priprave in organizacije potovanja.
Namestitve: 8 nočitev v hotelih 3* ali 4* (na potovanju), 1 nočitev v pousadah (Paraty).
Pousade so manjši, družinsko vodeni hoteli. Odlikuje jih sproščeno, domačno, neformalno
vzdušje, kjer lahko spoznamo način življenja domačinov.
Možni dodatni izleti (na kraju samem): – vožnja s čolni v Foz do Iguacu (Macuco safari)
55 EUR,– polet s helikopterjem preko Foz do Iguacu 100 EUR,– obisk obreda »Candomble«
30 EUR,– večerni izlet v Lapo 10 EUR,– let z zmajem v Rio de Janeiru 50 EUR,– voden
obisk favele 50 EUR.
VIZE: Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca potovanja.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni, je pa cepljenje proti rumeni mrzlici zelo
priporočljivo, v primeru, da bi se želeli cepiti, se vsaj 3 tedne pred potovanjem naročite na
okrajnem Nacionalenem inštitutu za javno zdravje. Več informacij si preberite
na: www.zdravinapot.net.
VIZE: Vizum za slovenske državljane ni potreben (za bivanje do 90 dni)
ZDRAVJE: Obvezno cepljenje proti Rumeni mrzlici. O zdravju se posvetujte na Zavodu za
zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, tel.: 386 (0) 1 586-39-00, fax.:
386 (0) 1 540-31 90, info@zdravinapot.si.
VREME: Zaradi ogromnega prostora je podnebje Brazilije različno. Jugovzhodna obala in
primorje imajo vlažno in vročo podnebje. Območje Amazonke je vroče in mokro z visoko
vlažnostjo. Povprečne temperature se gibljejo okoli 30ºC. Obdobje povečane možnosti dežja
traja od novembra do maja, med junijem in oktobrom pa je verjetnost za dež manjša.
1. Mesta na severovzhodni obali (Fortaleza, Natal, Recife, Salvador) imajo vse leto bolj toplo
vreme, in relativno nizko vlažnost. Ozračje se lahko ogreje tja do 38ºC.
2. Mesta na jugovzhodni obali (Rio De Janiero, Sao Paulo) imajo zmerno klimo. Povprečna

temperatura v Riu De Janiero je 26ºC, poleti je lahko enako vroče kot na severovzhodu.
3. Južni del Brazilije (Curitiba, Porto Alegre) ima subtropsko podnebje z vročimi poletji in
mrzlimi zimami. Med julijem in avgustom (južna zima) se temperature spustijo tudi pod 0ºC.
4. Večja mesta, ki ležijo v notranjosti države (Brasilia) imajo zmerno toplo podnebje s
povprečnimi temperaturami okoli 19ºC.
HRANA IN PIJAČA: Brazilska kuhinja je zelo pestra, saj se je razvila pod mnogimi
različnimi vplivi, od kuhinje domorodnih prebivalcev do evropske in afriške kuhinje. Ker je
Brazilija ogromna država, se lokalna kulinarika zelo razlikuje. Preden so Evropejci vnesli v
brazilsko prehrano žitarice, so domorodni prebivalci uporabljali domače gomoljke, kot je
kasava ali manioka (podobno krompirju). Dodatki so bili nekoč odvisni od sezone in tega, kaj
je raslo v naravi, kasneje je bilo vedno več različno pripravljenega mesa. Med danes
popularnimi jedmi Brazilije kraljuje feijolada, jed iz svinjskega ali govejega mesa in fižola,
zraven katere se postreže riž. Na splošno veliko brazilskih jedi pospremi riž, prav tako je na
mizi skoraj vedno tudi fižol. Ob morju je veliko morske hrane, kljub veliki ljubezni do mesa pa
v Braziliji postajajo priljubljene tudi različne zelenjavne jedi. Veliko je tudi prigrizkov in hitre
hrane, pekarskih izdelkov, predjedem podobnim španskim tapasom.
Brazilci so veliki ljubitelji slaščic, zato je le – teh v izobilju. Veliko je tudi svežega tropskega
sadja, ki je prava poslastica in na voljo tudi v obliki svežih sadnih sokov. Sicer med
brezalkoholnimi pijačami kraljuje kava kot najbolj priljubljena, množica ostalih je prav tako na
voljo! Med alkoholnimi je izbire zelo veliko, omeniti velja lokalno žganje iz sladkornega trsta,
cachaco.
Svetujemo vam pitje zgolj ustekleničene vode. Za vse ostale podatke pa vam bo na voljo vaš
vodnik.
VARNOST:
• Bodite pozorni na osebno lastnino.
• Razen v organiziranem spremstvu se revnejših predelov mest (favel) izogibajte.
• Na sprehodih imejte s seboj le manjši znesek denarja in tisto kar resnično potrebujete.
• Ne nosite s sabo dragocenosti, kot so zlatnina, drage ure, draga tehnična oprema.
• Naredite fotokopije osebnih dokumentov.
• Potni list in ostale dokumente shranjujte zaklenjene v hotelskem sefu.

• Ničesar ne jemljite s sabo na plaže v Rio de Janeiru – to vključuje kamero, fotoaparat, torbo
in zlatnino.
• Na večernih zabavah pazite na svojo pijačo – ne pustite je z oči.
Agencija Oskar ne odgovarja za morebitno izgubo vaše osebne lastnine. Za vse ostale
podatke pa vam bo na voljo vaš vodnik.
OBLEKA: Brazilija je tropska država, zato priporočamo lahka poletna oblačila – kratke
majice in hlače. Za zaščito proti soncu je priporočljivo pokrivalo (kapa, klobuk) in sončna
očala. V programu so tudi trekingi in pohodi, zato ne pozabite na primerno (lahko) pohodno
obutev. Za avanturo v džungli s seboj vzemite dvoje dolge hlače, majico z dolgimi rokavi,
pelerino za dež, ročno (ali čelno) svetilko in repelent proti insektom). Ne pozabite na kopalke
in sončno kremo!
LOKALNA VALUTA: Brazilski Real; 1 BLR (=100 centavos)
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: S kreditnimi karticami lahko plačujete v trgovinah.
Denar lahko dvignete tudi na bankomatih z različnimi provizijami (VISA, MASTERCARD,
nekje MAESTRO). Včasih dvigovanje na bankomatih ne deluje, zato vam priporočamo
manjši znesek gotovine za vsak slučaj!
PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 30 do 40 EUR na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Brazilije v Slovenijo je 00 386
+ območna št. (brez 0) + klicana številka.
Klicna številka iz Slovenije v Brazilijo 00 55 + območna št. + klicana številka. Pokritje vašega
mobilnega omrežja preverite pri vašem operaterju.
Telefoni in internet so na voljo povsod, razen redkih izjem v notranjosti in težko dostopnih
krajih.
ELEKTRIČNA NAPETOST: Rio de Janeiro in São Paulo: 127 V, ostali del 220 V.
Uporabljajo različne vtičnice, večinoma klasične na dve luknji, včasih pa boste potrebovali
tudi pretvornik, ki ga lahko dobimo v deželi (vprašajte vodnika).

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 8.547.400 km2

Prebivalstvo: cca. 200 milijonov
Glavno mesto: Brasilia
Jezik: portugalščina
Vera: rimskokatoliška 77%, protestantska 15%, ateisti 7%, druge vere 1%
Ureditev: parlamentarna federativna predsedniška republika, 26 zveznih držav,
predsednica države: Dilma Rousseff
Lokalni čas: ima več časovnih pasov od GMT -2 do GMT -5
Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 10
PRIPRAVA POTOVANJA: 25.05.2018
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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