
KARNAWAŁ W RIO DE JANEIRO 2019 
23.02-05.03.2019 

 

  Karnawałowe szaleństwo! 



MAGICZNE RIO DE JANEIRO 

  

Nazywane jest Cidade Maravilhosa czyli cudowne miasto, jest jednym z najpiękniejszych miast na 

świecie i najliczniej odwiedzanym przez turystów miastem w Brazylii. Miasto o unikalnej urodzie i 

atmosferze. Słynie z karnawału, pięknych plaż i niezwykłych krajobrazów.  



KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO 

  

Karnawał w brazylijskim Rio de Janeiro jest najbardziej znanym i najbardziej hucznym z karnawałów na 

całym świecie. Rozpoczyna się od symbolicznego przekazania kluczy do miasta uczestnikom 

karnawałowej parady i pokazami sztucznych ogni. Co roku gromadzi setki tysięcy turystów z całego 

świata. I Ty poczuj ten niezwykły klimat karnawału! 



KASHIRA 
 

  



KASHIRA 
 

  

KASHIRA – Katarzyna Stocka - 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 a 

także w 2018 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.  

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. 

 

KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO! 

Wystąp z KASHIRĄ i brazylijską szkołą samby na 
sławnym Sambodromie!!! 

 

 



ZAKWATEROWANIE 
 

  

Everest Rio Hotel 4* – szczyci się doskonałą lokalizacją, znajduje się zaledwie 4 km od popularnych 

atrakcji (np. pomnik Chrystusa Odkupiciela), 2 minuty spacerem od plaży. Oferuje  basen na dachu z 

barem i panoramicznym widokiem na plaże Ipanema oraz Leblon. Główna restauracja z tarasem zaprasza 

na dania kuchni międzynarodowej. W hotelu znajduje się również znakomita japońska restauracja. 
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CAŁOŚCIOWY PROGRAM WYJAZDU 23.02-5.03.2019 

Dzień 1 (23.02) – Wylot z 
Warszawy, przylot do Rio de 
Janeiro, zakwaterowanie w 
Everest Rio Hotel 4*, czas 
wolny, kolacja. 

Dzień 2 (24.02) – śniadanie, 
czas wolny, kolacja, wieczorem 
impreza/trening w szkole 
samby, powrót ok. godz. 01:00. 
 

Dzień 3 (25.02) – 
śniadanie, rejs po wyspach, 
lunch na wyspie, powrót do 
hotelu, kolacja. 

Dzień 4 (26.02) – śniadanie, 
warsztaty z Kashirą 10:00-
17:30, lunch, kolacja. 

Dzień 5 (27.02) – śniadanie, 
zwiedzanie Rio m.in. Corcovado 
i Głowy Cukru z lunchem, 
powrót do hotelu, kolacja. 

Dzień 6 (28.02) – czas 
wolny (śniadanie, lunch, 
kolacja).  

Dzień 7 (01.03) – śniadanie, 
czas wolny, lunch, udział w 
karnawale ulicznym „Blocos” 
(własny strój), odbiór 
kostiumów w hotelu, kolacja. 

Dzień 8 (02.03) – śniadanie, 
czas wolny, lunch, przejazd na 
paradę autokarem – start 
Karnawału na Sambodromie, ok 
21:00, (kolacja we własnym 
zakresie), powrót do hotelu 
metrem. 

Dzień 9 (03.03) – 
śniadanie, czas wolny, lunch, 
przejazd na Sambodrom by 
podziwiać paradę z trybun (5 
sektor nienumerowane 
bilety), start o 21:00, powrót 
do hotelu ok 03:00. 

Dzień 10 (04.03) – śniadanie, 
czas wolny, check out, transfer 
na lotnisko, wylot do kraju. 

Dzień 11 (05.03) – powrót do 
Polski. 



PROGRAM WYJAZDU 
 

  

PROGRAM 
 

Dzień 1 
(23.02.2019) 

 
Spotkanie na lotnisku i wylot do Brazylii 
(1 przesiadka). Przylot do Rio de Janeiro, 
transfer do hotelu, po zakwaterowaniu, 
kolacja, czas wolny. 

 



PROGRAM WYJAZDU 
 

  

PROGRAM 
 

 
Dzień 2 

(24.02.2019) 

 
Śniadanie, czas wolny, kolacja, wieczorem 
impreza/ trening w szkole samby, powrót 
ok. godz. 01:00. 
 
Wieczorem przejazd do szkoły samby na 
trening przed Karnawałem. Unikatowa 
okazja obejrzenia przygotowań do 
największej imprezy na świecie. 
Odwiedzimy jedną ze sławnych szkół 
samby. Podczas wizyty zobaczymy jak 
tancerze przygotowują się do swojego 
występu.  



PROGRAM WYJAZDU 
 

  

PROGRAM 
 

Dzień 3 
(25.02.2019) 

 
Śniadanie, rejs po wyspach Ilha Grande. 
Lunch na wyspie – plaża Crena, powrót do 
hotelu, kolacja. 
 
 
Ciekawostka - na wyspach nie ma żadnych 
pojazdów silnikowych! 
 



PROGRAM WYJAZDU 
 

  

PROGRAM 
 

Dzień 4 
(26.02.2019) 

 
Śniadanie, warsztaty z Kashirą, lunch, 
kolacja. 
 
Warsztaty z Kashirą – wyśmienitą polską 
tancerką występującą na brazylijskim 
Sambodromie. Szkolenie ma na celu 
przygotowanie do Karnawału. Zajęcia będą 
składały się z: wykładu o karnawale, 
warsztatów śpiewu i tańca. 
 



PROGRAM WYJAZDU 
 

  

PROGRAM 
 

Dzień 5 
(27.02.2019) 

 
Śniadanie, zwiedzanie Rio (wjazd zabytkowym 
pociągiem na Corcovado i kolejką na Głowę 
Cukru, lunch, powrót do hotelu, kolacja. 
 
Po śniadaniu ruszymy na pierwszą wycieczkę po 
Rio. Zaczniemy od najwspanialszego i 
najbardziej znanego pomnika Chrystusa na 
świecie. To wizytówka Rio de Janeiro. To będzie 
wyjątkowe doświadczenie. Wjedziemy na górę 
zabytkowym pociągiem.  
 
Po lunchu w lokalnej restauracji, wjedziemy 
kolejką linową na słynną Głowę Cukru, skąd 
roztacza się wspaniały widok na Copacabana i 
kolonialne centrum. Następnie spacer po 
kolonialnym centrum miasta. Historia miasta 
sięga XVII w. skąd pochodzi część budynków 
m.in., kościoły, ratusz miejski oraz budynki 
handlowe.   



PROGRAM WYJAZDU 
 

  

PROGRAM 
 

Dzień 6 
(28.02.2019) 

 
Czas wolny (śniadanie, lunch, kolacja). 

 

Dzień 7 
 (01.03.2019) 

 
Śniadanie, czas wolny, lunch. Wieczorem 
kolacja po której zachęcamy do udziału w 
blocos – ulicznym karnawale (własny strój), 
ostatnie przygotowania do Karnawału – odbiór 
kostiumów w hotelu.  
 
Najsłynniejsze blocos pochodzą z 
południowych i centralnych dzielnic miasta 
zamieszkałych głównie przez klasę średnią. 
Na ulicznym karnawale obok siebie bawią się 
urzędnicy, lekarze, prawnicy i artyści. Tutaj 
zabawa dostępna jest za darmo dla każdego! 
 
 
 



PROGRAM WYJAZDU 
 

  

PROGRAM 
 

Dzień 8 
(02.03.2019) 

 
Śniadanie, czas wolny, lunch, przejazd na 
paradę – start Karnawału na Sambodromie, ok 
21:00, (kolacja we własnym zakresie), powrót 
do hotelu metrem. 
 
Występ w karnawałowych kostiumach z 
brazylijską szkołą samby na Sambodromie!  
 

Dzień 9 
(03.03.2019) 

 
Śniadanie, czas wolny, lunch.  
Wieczorem przejazd na Sambodrom by 
podziwiać paradę główną – najlepszych szkół 
samby z trybun (bilety w sektorze 5, 
nienumerowane miejsca), powrót do hotelu 



PROGRAM WYJAZDU 
 

  

PROGRAM 
 

Dzień 10 
(04.03.2019) 

 
Śniadanie, czas wolny, check-out do 12:00, 
transfer na lotnisko ok. 15:30, wylot do kraju 
(1przesiadka). 
 

Dzień 11 
(05.03.2019) 

 
Powrót do Polski. 
 



PROPOZYCJA PRZELOTU 
 

  

PROPOZYCJA PRZELOTU 
 

23.02-05.03.2019  
 

Wylot: Lot z przesiadką w Amsterdamie 
 23.02 WAW Chopin 06:05 - AMS 08:15  

23.02 AMS 10:40 - GIG 18:35 
 

Powrót: Lot z przesiadką w Amsterdamie 
04.03 GIG 20:50 – AMS 12:15 +1 
05.03 AMS 14:20 – WAW 16:10 

 
 

Cena za bilet od 3700 PLN od osoby 
 
 
 
 



CENA ZAWIERA: 
• 9 nocy w pokojach 2 osobowych ze śniadaniem, 
• Wyżywienie: wg. Oferty (restauracja Frontera), 

• Transfery lotniskowe, 
• Wycieczki i bilety wstępu wg. Programu, 

• Warsztaty z Kashirą, 
• Bilety wstępu na Sambodrom – sektor 5, 
• Udział w paradzie, dedykowany strój,  
• Opieka pilota, polskich przewodników, 

• Ubezpieczenie KL NNW Świat I Signal Iduna 

• Podatek i obsługę 

 
CENA NIE ZAWIERA: 

• Przelotu do Brazylii 
• Napoi do posiłków oraz posiłków nieujętych w programie 

• Dopłaty do pokoju 1 os: 3070 zł 
• Opłaty klimatycznej oraz TFG 

 

  

KOSZTY WYJAZDU

Cena od osoby: 9420 zł / program 
 

Cena w PLN jest uzależniona od kursu BRL. Do kalkulacji założono kurs 

1BRL=1,03 zł. W przypadku wzrostu kursu cena może ulec zmianie . Cena 

uzależniona jest od finalnej ceny zakupu biletu lotniczego.  

 

Oferta ważna przy grupie min 20 os. W przypadku mniejszej ilości osób 

cena może ulec zmianie.  

 



 
Wartość merytoryczna prezentacji  stanowi własność Travel & Action.  

Wykorzystanie powyższej treści bez zgody T & A jest zabronione. 

WARUNKI REZERWACJI 
Travel & Action 

 



 
Wartość merytoryczna prezentacji  stanowi własność Travel & Action.  

Wykorzystanie powyższej treści bez zgody T & A jest zabronione. 

KONTAKT 
 

Travel & Action.pl  

Katarzyna Bobińska 

M: +48 600 88 55 44 

E: kbobinska@travelandaction.pl 

 


