DEL 21 AL 30 D’OCTUBRE 2020
DIMECRES, 21 D’OCTUBRE – EL PALLARS /BARCELONA – SAO
PAULO – RIO DE JANEIRO
Sortida des del Pallars cap a l’aeroport del Prat de Barcelona per sortir amb el vol
de la companyia Latam de les 12:50h. amb destinació a Sao Paulo. Arribada a
l’aeroport de Guarulhos a les 19:30h. (hora local) i connexió amb el vol de Latam
direcció a Rio de Janeiro amb sortida a les 21:50h. Arribada a les 22:55h. a Rio
de Janeiro, trasllat a l’hotel, acomodació i allotjament.
DIJOUS, 22 D’OCTUBRE – RIO DE JANEIRO
Després d’esmorzar sortida cap a l’estació de tren de Cosme Velho per la visita
de matí al turó de Corcovado. Situada al cim de la muntanya Corcovado, a una
alçada de 710 m., la estàtua del Crist Redemptor és un dels monuments més
coneguts i visitats del món. El passeig comença al districte de Cosme Velho sortint
de l’estació a bord d’un simpàtic trenet que travessa l’empinat bosc tropical de
l’Atlàntic fins al peu de l’estàtua, amb una vista increïble de la ciutat des de
diferents angles. Al cim del Corcovado gaudirem d’una vista panoràmica de Rio:
Copacabana, Ipanema, Leblon, el Jardí Botànic, el Jockey Club, la Laguna, el
Centre i la Zona Nord. Es contempla el panorama de tota la ciutat, sempre
protegida pel Crist Redemptor que beneeix des de la part alta a visitants i
residents. Dinar a una churrasqueria al conegut i luxós barri de Ipanema. Temps
lliure fins l’hora de tornar a l’hotel, sopar i allotjament.
DIVENDRES, 23 D’OCTUBRE – RIO DE JANEIRO
Esmorzar i sortida cap al telefèric que ens pujarà fins al Pan de Azúcar. L’alçada
i el contorn inconfusible del Pan de Azúcar el converteixen, juntament amb el
Crist Redemptor en una de les principals atraccions de la ciutat i des d’on hi ha
unes vistes impressionants.. Arribada fins al cim en dues etapes: primer fins al
Morro da Urca a 215 m. d’altitud, on prendrem el següent vagó fins al destí final.
Des del cim del Pan de Azúcar a 396 m. d’alçada es divisen les interminables
platges de Rio de Janeiro i Niterói. Emmarcada pel bosc tropical, l’escena està
esquitxada d’edificacions històriques com el Fuerte Santa Cruz i el Palau
miniatura de l’Illa Fiscal. Continuació de la visita al centre, al cor financer de Rio
de Janeiro, on es concentren els gratacels més alts de la ciutat en contrast amb el
nucli històric on predominen edificis de l’època colonial portuguesa concentrats
bàsicament al voltant de la Plaça 15 de Novembre, com el Palau Imperial, seu de

l’Imperi. Trobarem l’Arc de Teles que dóna accés a la Travessa do Comércio,
pintoresc barri residencial ple de bars i restaurants. No lluny d’aquí trobarem el
Monestir de San Bento, el més bell edifici colonial de Rio, construït pels
benedictins en el cim d’un turó. Recorrerem l’eix viari principal de la zona centre:
l’Avinguda rio Branco, on trobem edificis inspirats en la Belle Epoque com el
Club Naval, la Biblioteca Nacional, el Museu de Belles Arts i el Teatre Municipal.
Visitarem la Catedral Metropolitana, amb capacitat per més de 20.000 fidels,
aquest edifici de vidre i ciment es pot arribar a confondre amb qualsevol gratacel
del seu voltant. Seguirem la nostra ruta cap al Sambòdrom, espai concebut per
Óscar Niemeyer i que des l’any 1984 acull les desfilades dels Carnavals més
famosos del planeta, i que són contemplats per 70.000 espectadors que poden
arribar a acomodar-se en les seves grades i llotges. Dinar a la cèntrica Confeitaria
Colombo, que constitueix un viu retrat de la Belle Epoque de Rio, i amb el seu
encabt art Nouveau de principis de segle. Retorn a l’hotel i temps lliure fins a
l’hora del sopar i l’allotjament.
DISSABTE, 24 D’OCTUBRE – RIO DE JANEIRO – FOZ DE IGUAÇÚ
Esmorzar i temps lliure fins l’hora del trasllat a l’aeroport de Rio, per sortir en el
vol de Latam de les 13:40h. i amb destí a Foz de Iguaçu. Arribada a les 15:50h.,
trasllat a l’hotel i acomodació. A la tarda visita del costat brasiler del Parc
Nacional de Iguaçu, on es troben les cèlebres cataractes, un veritable concert de
salts i cascades emmarcades per un arc de Sant Martí permanent, i en un escenari
envoltat per la selva on viuen 400 espècies d’ocells tropicals. Constitueix un dels
majors espectacles naturals del planeta, amb més de 3 kilòmetres d’amplada i 80
metres d’alçada, el que fa que siguin més amples que les Cataractes Victoria i més
altes que les del Niàgara. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.
DIUMENGE, 25 D’OCTUBRE – FOZ DE IGUAÇÚ
Després d’esmorzar, visita de matí a les Cataractes a la seva part argentina, a
28kms de la ciutat de Foz de Iguaçú. Passant la frontera Brasil-Argentina pel pont
de Tancredo Neves sobre el riu Iguaçú arribarem al parc Nacional Argentí on
visitarem les cataractes. Agafarem el tren que ens portarà fins la Gola del Diable,
la més alta i voluminosa de les Cataractes de l’Iguaçu i que es troba enmig de les
cataractes brasileres i argentines. A peu, visitarem també els altres salts de la part
superior i si el temps ho permet, també de la part inferior. Després de dinar en un
restaurant, retorn cap a Foz de Iguaçu. Tarda lliure fins l’hora del sopar a l’hotel
i l’allotjament.
DILLUNS, 26 D’OCTUBRE – FOZ DE IGUAÇÚ – SALVADOR DE BAHIA
Esmorzar i a l’hora convinguda trasllat a l’aeroport per agafar el vol de Latam de
les 11:00h. amb destí a Sao Paulo i amb arribada a les 12:45h. Connexió amb el
vol de les 14:15h. que ens durà a Salvador de Bahia i amb arribada a les 16:35h.
La ciutat de Salvador de Bahia, situada al nord de Brasil i capital de l’estat de
Bahía és coneguda per la seva arquitectura colonial portuguesa, la cultura afrobrasilera i la seva costa tropical. Trasllat al nostre hotel i acomodació. Tarda lliure

per descansar, apropar-nos fins al barri de Pelourinho, Patrimoni de la Humanitat,
visitar algun dels animats mercats o de les boniques esglésies, i començar a
endinsar-nos en l’ambient i el ritme d’aquesta bella ciutat brasilera. Retorn a
l’hotel, sopar i allotjament.
DIMARTS, 27 D’OCTUBRE – SALVADOR DE BAHIA
Esmorzar i dia complet de visites. Durant el matí, visita guiada a la part històrica
de Salvador de Bahía, començant la visita al Farol da Barra, un dels principals
símbols de la ciutat i on podrem admirar la bellesa de l’entorn. Seguirem cap al
Corredor da Vitória i Campo Grande, que durant el carnaval serveixen com a
passarel·les pels “trios elèctrics”. En arribar al centre històric continuarem la
visita a peu: carrers estrets i cases antigues ens faran viatjar en el temps.
Recorregut per veure les principals places, esglésies, museus i galeries d’art que
li donen un encant especial al Pelourinho: Terreiro de Jesús, Església de Sao
Francisco, Museu de la Misericordia, Casa Jorge Amado, Casa de Olodum, entre
moltes altres atraccions. Dinar en restaurant de menjar típic. A la tarda continuació
de visita amb un encantador passeig per la “Cidade Baixa” de Salvador, un lloc
ple d’història, cultura, art i paisatges enlluernadors, començant per les vistes de la
Península de Itapagipe. Aturada en una emblemàtica geladeria per refrescar-nos
amb un deliciós gelat de fruites típiques amb sabors exòtics. Continuació del
nostre tour cap a l’Església do Senhor do Bonfim, escenari d’una de les majors
festes religioses de Bahia; i seguirem cap al Fuerte de Montserrat on encara es
conserven exemplars originals d’armes de guerra. Finalitzarem la visita a la Ponta
de Humaiatá on la posta de sol és sempre encantadora. Temps lliure al Mercado
Modelo, el major centre d’artesania de la ciutat. Retorn a l’hotel, sopar i
allotjament.
DIMECRES, 28 D’OCTUBRE – SALVADOR DE BAHIA
Esmorzar i matí lliure per descansar, gaudir de la piscina o la platja, etc. A la tarda,
després de dinar, sortida de l’hotel per conèixer el barri de Barra, on veurem els
Forts de Santa Maria i Sao Diogo que històricament van servir per defensar la
Bahía de Todos los Santos i que actualment acullen espais culturals amb
exposicions interactives del fotògraf i etnògraf franc-brasiler Pierre Vergeri de
l’artista argentí Carybé. Des d’aquí, anirem a gaudir d’una Roda de Capoeira, un
art marcial afro-brasiler que combina facetes de dansa, música i acrobàcies, així
com d’expressió corporal. Trasllat a un restaurant on tindrem el sopar de comiat.
Tornada a l’hotel i allotjament.
DIJOUS, 29 D’OCTUBRE – SALVADOR DE BAHIA – SAO PAULO –
BARCELONA / EL PALLARS
Després d’esmorzar a l’hotel trasllat a l’aeroport per embarcar en el vol de la
companyia Latam amb sortida a les 13:55h. del migdia i amb escala a Sao Paulo.
Arribada a les 16:25h. a Sao Paulo i sortida amb el nostre vol de les 18:10h. amb
destinació a Barcelona. Nit a bord.

DIVENDRES, 30 D’OCTUBRE – BARCELONA / EL PALLARS
Arribada a l’aeroport del Prat de Barcelona a les 08:35h. del matí (hora local), i
trasllat amb autocar fins al Pallars. Fi dels nostres serveis.

 PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE:
 SUPLEMENT INDIVIDUAL:

3.485,00 €
420,00 €

 EL PREU INCLOU:
















Tot l’escrit al programa.
Trasllats amb Autocars Franch – Pallars / Barcelona / Pallars.
Vols amb línia regular de Latam Airlines en classe turista.
Taxes aèries.
1 peça d’equipatge facturada de 23 kgs.
Hotel Rio Othon Palace 4****, a Rio de Janeiro.
https://www.othon.com.br/hotel-copacabana/rio-othon-palace

Hotel Bourbon Convention Resort 4****, a Foz de Iguaçu.
https://www.bourbon.com.br/hotel/upscale-pt/resort/bourbon-cataratas-do-iguacu/

Hotel Vila Galé 4****, a Salvador de Bahía.
https://www.vilagale.com/es/hoteles/bahia/vila-gale-salvador

Transport i visites en servei privat.
Guia acompanyant des del Pallars.
Guia local a totes les visites.
Entrades als llocs de pagament.
Àpats seleccionats amb begudes incloses.
Esmorzars tipus bufet fred i calent.
Assegurança d’assistència en viatge amb cancel·lació.

*** Places Limitades***
***PASSAPORT: Imprescindible validesa mínima 6 mesos***

