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Pielgrzymka do Ameryki Południowej - 13 dni 

ARGENTYNA, BRAZYLIA, URUGWAJ 

 

Buenos Aires - Sanktuarium Matki Bożej w Lujan -  Colonia del Sacramento 
- Wodospady Iguassu - Rio de Janeiro - Wypoczynek na Costa Verde  

- Paraty - Sanktuarium Matki Bożej w Aparecida 
 

Termin:  25.01 - 06.02.2020 r. 
 

Dzień 1:  wylot z Warszawy 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed odlotem. Spotkanie z pilotem pielgrzymki. Wylot do Buenos 
Aires z przesiadką.  
  
Dzień 2:  Buenos Aires 
Przylot do Buenos Aires rano. 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. Udajemy 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. Kolacja, w menu znakomita kuchnia argentyńska. Dla tych, którzy mają jeszcze 
siłę wieczorny spacer po tym nigdy nie zasypiającym mieście. Nocleg w hotelu w Buenos Aires. 
 

Dzień 3:  Sanktuarium Matki Boskiej w Lujan 
Rano wyjazd do sanktuarium Matki Boskiej w Lujan, najważniejszego Sanktuarium w Argentynie. Każdego roku do 
Lujan przybywają miliony pielgrzymów, aby pomodlić się przy XVII wiecznej figurze Matki Bożej. Lunch koło Lujan. 
Powrót do Buenos Aires. Wizyta na pięknym cmentarzu Recoletta. Spacer po deptaku Florida, mnóstwo tu sklepów i 
kafejek. Wieczorem kolacja z muzyką i znakomitym pokazem tańca tango. Nocleg w hotelu w Buenos Aires. 
 

Dzień 4:  Colonia del Sacramento (Urugwaj) 
Przejazd do portu. Rejs promem przez zatokę La Platy do miasteczka Colonia del Sacramento w Urugwaju. Colonia 
dzięki swym zabytkom trafiła na listę UNESCO. Zwiedzanie rozpoczniemy od spaceru po historycznej, urokliwej części 
miasta, będziemy też dysponować czasem wolnym. Obiad w miasteczku. Rejs powrotny do Buenos Aires i powrót do 
hotelu na nocleg. 
 

Dzień 5:  Wodospady Iguassu 
Przejazd na lotnisko i wylot w rejon Wodospadów Iguassu, jednej z największych atrakcji świata. Przejazd nad 
pobliskie wodospady. Podziwianie wspaniałych widoków ze wszystkich możliwych punktów widokowych. Położone na 
granicy brazylijsko – argentyńskiej wodospady Iguassu składają się z wielu kaskad spadającej 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. Nocleg w hotelu. 
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Dzień 6:  Wodospady Iguassu,  Rio de Janeiro 
Podziwianie Wodospadów Iguassu, tym razem od strony brazylijskiej. Na wybudowanych tarasach można zbliżyć się 
do spadających kaskad wody. Późny lunch. Następnie przejazd na lotnisko i wylot do Rio de Janeiro. Przejazd do 
hotelu położonego w pobliżu najsłynniejszej plaży świata – Copacabana. Nocleg w Rio de Janeiro. 
 

Dzień 7:  Rio de Janeiro 
Spacery nadmorską promenadą Copacabany, a także eleganckiej Ipanemy. W tym dniu czeka nas jeszcze wielkie 
przeżycie: wjazd na wzgórze Corcovado ze sławną statuą Chrystusa Odkupiciela. Rozciąga się stamtąd wprost 
fenomenalny widok na Rio i zatokę. Odwiedzimy położone niemal pod samą figurą sanktuarium utworzone w 2006 
roku. Następnie udamy się pod stadion Maracana. Widać tu, jak ważny dla Brazylii jest futbol. Wieczorem dla 
chętnych czas na rozrywki – możliwość pokazu samby (dodatkowo płatne) wykonywanej przez jedną ze szkół 
uczestniczących w pokazie karnawałowym. Kolacja. Nocleg w hotelu w Rio de Janeiro. 
 

Dzień 8:  Rio de Janeiro, Copacabana 
Tego dnia planujemy wjazd kolejką linową na słynną Głowę Cukru - Pao de Açucar. Obok zobaczymy Czerwoną Plażę 
przy której stoi pomnik Fryderyka Chopina. Spacer po promenadzie Copacabana, wzdłuż najsłynniejszej plaży świata. 
Zwiedzamy też centrum miasta z Katedrą. Kolacja. Nocleg w hotelu w Rio de Janeiro.  
 

Dzień 9:  Costa Verde -  Angra Dos Reis 
Przejazd w okolice Angra Dos Reis na Zielone Wybrzeże (Costa Verde). Wypoczynek w tej modnej, nadoceanicznej 
miejscowości. Kolacja. Nocleg w hotelu.  
 

Dzień 10:  Costa Verde -  wypoczynek  
Wypoczynek w nadmorskim kurorcie Angra dos Reis. Rejs wzdłuż wybrzeża na pobliskie wyspy z lunchem, chwile 
relaksu na plaży. Powrót i nocleg w hotelu. 
 

Dzień 11:  Paraty, Aparecida 
Przejazd do pięknego nadmorskiego miasteczka Paraty. Zwiedzanie Paraty. Jest to jedno z ładniejszych, portugalskich 
kolonialnych miasteczek. Spokojne, pozbawione aut i wykładane kamieniami ulice oraz stare kamieniczki ze sklepami i 
tradycyjnymi restauracjami tworzą niepowtarzalny nastrój dawnych lat. Następnie podróż do Aparecida, gdzie 
znajduje się słynne sanktuarium Matki Boskiej, patronki Brazylii. Kolacja i nocleg w hotelu. 
 

Dzień 12:  Aparecida,  Sao Paolo - wylot powrotny do Polski 
Rano czas na modlitwę w Aparecida. Wizyta w starej Bazylice NMP, a następnie w nowej Bazylice, którą poświęcił św. 
Jan Paweł II. Przechowywana jest tutaj figura Matki Boskiej, cudownie odnalezionej przez rybaków. Przejazd na 
lotnisko w Sao Paulo i pod wieczór wylot z przesiadką do Warszawy.  
 

Dzień 13:  Przylot do Warszawy 
Przylot do Warszawy. 
 

 
Cena za osobę: 

3740 USD + 600 USD płatne na miejscu  -  dla grupy minimum 16-19 osób płatnych 
3640 USD + 600 USD płatne na miejscu  -  dla grupy minimum 20-24 osób płatnych 
3550 USD + 600 USD płatne na miejscu  -  dla grupy minimum 25-29 osób płatnych 

3440 USD + 600 USD płatne na miejscu  -  dla grupy minimum 30-35 osób płatnych 
3390 USD + 600 USD płatne na miejscu     -   dla grupy minimum  36 osób płatnych 
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CENA ZAWIERA:  
- bilety lotnicze na całej trasie (przeloty główne i wewnętrzne); 
- opłaty lotniskowe; 
- wszelkie koszty transportu drogowego wynajętymi mikrobusami lub autokarami; 
- wycieczki wg programu; 
- bilety wstępów do obiektów wymienionych w programie; 
- noclegi (tylko pokoje 2-osobowe) w hotelach 3* i 4* podczas objazdu;  4* podczas wypoczynku, 
- 2 posiłki dziennie: (śniadania w hotelach, pozostałe posiłki wyszczególnione w programie w hotelach lub 
restauracjach w zależności od programu dnia); 
- ubezpieczenie KL, NNW (obejmuje ryzyko chorób przewlekłych), bagaż; 
- lokalni przewodnicy w wybranych miejscach; 
- polski pilot na całej trasie pielgrzymki; 
- obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

 
CENA NIE ZAWIERA:   
-  pozostałego wyżywienia;  napojów do obiadów lub kolacji; 
-  ewentualnych kosztów zwiedzania obiektów nieujętych w programie; 
- zwyczajowych, obowiązkowych napiwków (łącznie ok. 60 USD/os. – wpłata gotówką u pilota w pierwszym dniu po 
przylocie do Ameryki); 
-  dopłaty do pokoju 1-osobowego  (tylko na zapytanie;  dopłata  w wysokości około 1600 zł); 
-  dodatkowo płatnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z pielgrzymki. 
 

 
Oferta została przygotowana według dostępności miejsc w dniu przygotowania oferty. 

Nie zostały dokonane na ten moment żadne rezerwacje.  
Szybka wpłata I raty umożliwi ostateczne potwierdzenie przelotów. 

 
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW. 

ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ LINIE LOTNICZE. 

 
Prosimy o zabranie paszportu ważnego minimum 6 miesięcy od daty powrotu! 
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