


  To już druga edycja 
karnawałowego 
szaleństwa w Rio de 
Janeiro, podczas którego 
będziecie mieć możliwość 
wystąpienia wraz ze mną  
i szkołą G.R.E.S. Renascer 
de Jacarepagua na 
Sambodromie w 
oryginalnych kostiumach 
prosto z atelier. 



 



G.R.E.S Renascer de Jacarepagua 
to szkoła z wieloletnią tradycją. 
Jej barwy to czerwień i biel. 

W tym roku tematem przewodnim 
karnawału są wilki i strzałki. 



  Dzięki moim wyjazdom 
do Rio i uczestnictwie  
w karnawałach, na 
najwyższych pozycjach 
tanecznych, mam 
możliwość zaproszenia, po 
raz kolejny, nowych 
członków szkoły do 
czynnego udziału w 
paradzie na Sambodromie. 



KASHIRA – pierwsza Polka, 
która wystąpiła jako 

najważniejsza tancerka 
brazylijskiej szkoły samby 

Alegria da Zona Sul 
na Sambodromie w Rio de 
Janeiro podczas karnawału 
2016 oraz jako solistka na 

karnawale w Rio de Janeiro 
oraz Vitorii w 2017 roku 

 



 Tańcem zajmuje się od 6 roku życia. 
Występowała w kraju i za granicą m.in. 
w Brazylii, Belgii, Hiszpanii, Tajwanie, 
Chorwacji, Macedonii, Bułgarii, Grecji, 
Francji, Czechach, Niemczech, Rosji, 
Litwie, Turcji. 

  
 Wykwalifikowany instruktor tańca  

i fitness (różne formy). Ukończyła AWF  
w Warszawie (wychowanie fizyczne),  
UWM (towaroznawstwo) oraz Taneczną 
Szkołę Instruktorską w Warszawie. Szkoliła 
się w Polsce i za granicą z zakresu tańca i 
fitness. 

 

  



  Ta wycieczka jest totalnie dla wszystkich!! 
Nie musisz umieć tańczyć, ani mówić po 
portugalsku. Nie będziemy Cię także wciskać 
w skąpe bikini. Strój jaki przyszykuje dla 
Ciebie szkoła jest bardziej "zabudowany",  
a grupa w której będziesz paradować to 
grupa bez choreografii, najważniejsza jest 
tam energia i uśmiech na twarzy, co z 
łatwością przychodzi przy tak ogromnej 
publiczności. 

 







   
 

  Jest to nie lada 
wyzwanie i ogromna 
przygoda, którą 
wspominać będziesz 
przez całe życie!  

  Jeśli tylko chcesz, 
pomogę Ci się tam 
dostać. 



Kashira Carnival Trip zapewnia: 
 

 Miejsce w szkole G.R.E.S Renascer de Jacarepagua  
i czynny udział w paradzie na Sambodromie 

 Strój robiony w szkole samby do zabrania na własność 
przez uczestników (strój zabudowany) 

 Szkolenie z zakresu tańca i śpiewu 
 Trening w szkole samby 
 Wykład o historii karnawału, kulisach i zasadach 
 Opieka podczas parady szkoły 
 

W razie potrzeby pomagam w organizacji przelotów  
i noclegów, a także pilotuję lokalne wycieczki. 

 





Harmonogram: 
 

 30.01.  - wylot z Polski (+- 5dni) 
 1-3.02. – Brasil Samba Congress 
 4-8.02. – Szkolenie z zakresu tańca i śpiewu (nauka 

enredo), trening w szkole samby, wykład o karnawale, 
zasadach i kulisach 

 9.02. – parada ze szkołą na Sambodromie! 
 10-12.02. – parady pozostałych szkół oraz blocos 
 13.02 – powrót do Polski (+- 5dni) 
 
Każdego dnia będzie można dobrać lokalne wycieczki. 



Dodatkowe atrakcje bezpłatne: 
 

 BLOCOS - koncerty i parady samby na ulicach Rio de Janeiro  
 Wizyta w dzielnicy Santa Teresa z zabytkowymi tramwajami 
 Wizyta w dzielnicy Lapa z muzyką na żywo i pokazami samby 
 Wycieczka na górę Pedra Bonita skąd rozlega się widok na całe 

miasto 
 Zwiedzanie Portu  
 Odpoczynek na plażach Copacabana i Ipanema  
 Zakupy na największym bazarze SAARA 
 Zachód słońca w punkcie widokowym na plaży IPANEMA 

 
(wycieczki nie uwzględniają kosztów przejazdu transportem 

miejskim i wydatków własnych) 



 









 



 



 



Dodatkowe atrakcje płatne: 
 

 Brasil Samba Congress 1-3.02.2018r. 

 Wycieczka na Pomnik Chrystusa  

 Wycieczka na Głowę Cukru (Pão de Açúcar) 

 Wizyta w Cidade do Samba i wejście do szkoły G.R.E.S. 
Acadêmicos do Grande Rio 

 Impreza w szkole G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira 

 Oglądanie parady na Sambodromie 

 Wycieczka do ogrodu botanicznego  

 Skoki z paralotnią z Góry Pedra Bonita  
 



Więcej na http://brasilsambacongress.com/ 

http://brasilsambacongress.com/




 



 



 





 



 



Koszty: 
 

 Kashira Carnival Trip– 2000zł – zawiera miejsce w szkole, oryginalny 
strój z atelier szkoły, warsztaty samby i śpiewu z Kashirą (nauka 
enredo), wykład o historii karnawału i kulisach, przewodnik po 
karnawale, wyjście do szkoły na trening, opieka podczas parady. 

 Loty – ok 2000-4000zł w zależności od ilości chętnych oraz 
dokładnego terminu. Zostanie ustalone po zamknięciu zgłoszeń 

 Nocleg – od 100zł za dobę, apartament prywatny, hostel lub hotel 3-4 
gwiazdkowy, w zależności od ilości zgłoszeń. 
 
Istnieje możliwość rezerwacji lotów i noclegu w grupie lub 
samodzielnej organizacji i dołączenia do warsztatów samby z 
udziałem w paradzie. 



ZAPISY: 
 
biuro@kashira.pl 
 
KONTAKT: 
 
biuro@kashira.pl 
Tel: +48 728787622 
Whatsapp: +48 728787622 
 
www.kashira.pl 
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