Rio de Janeiro - mesto bohov
02.11. - 07.11.2020
Najsexy mesto na svete, ktoré sa točí
okolo vnadných žien a vyšportovaných
chlapov. Erotiku v rytme samby majú
cariocas v krvi. Rio je drzé a sexy. Keď si
vyjdete na pláž Copacabany len s
plážovou osuškou, v ľahkom tričku,
havajanách a s pár eurami na caipirinhu.
Keď mobil, retiazky aj snubný prsteň
necháte v hotelovom trezore, budete si
pripadať neuveriteľne slobodná. A presne
o to v Riu ide.

ITINERÁR
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Odlet do Južnej Ameriky (Pondelok)
VIEDEŇ - RIO DE JANERIO

Odlet z Viedne, let do Južnej Ameriky. Letíme ponad Atlantik do najvzrušujúcejšieho mesta na svete.
Máte radi svoje pohodlie? Priplaťte si triedu Business! Aktuálnu ponuku máme v sekcii doplnkové
služby.
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Mesto bohov a oddych na Copacabane (Utorok)
COPACABANA, RIO DE JANEIRO

Ranný prílet do Ria. Dnes sa máte rozhodne na čo tešiť! Uvidíme najznámejšie veci, ktoré nám Rio
ponúka. Mesto výhľadov, z ktorých si nebudete vedieť vybrať ten najobľúbenejší. Už výborná poloha
pri brehu Atlantiku v zátoke Guadabara zaručí, že tu budete cítiť príjemne. Máme na programe
prehliadku mesta prenajatým autobusom s BUBO sprievodcom (celá prehliadka v cene zájazdu).
Vláčikom sa odvezieme k jednému z novodobých divov sveta na Corcovade, soche Krista. Uvidíme
všetky najznámejšie pláže mesta. Ktorá je Copacabana? A ktorá bohatšia Ipanema? Kúpime si prvé
suveníry a pokračujeme. Čaká nás magická Cukrová Homoľa, kde niekto kedysi napísal: Prišiel som do
Ria zomrieť. Keď som uvidel toto, rozhodol som sa žiť. Pochopíte prečo. Lanovkami sa dostaneme až
na vrchol a nestíhame fotiť. Ak by ste mali záujem o let helikoptérou, teraz je ten správny moment.
Toto je miesto, odkiaľ odlietajú. Na výber máte niekoľko okruhov, vyberiete si, či chcete vidieť iba
pláže, alebo zaletieť aj ku Kristovi. Možnosť si dať kávu alebo drink priamo na Cukrovej Homoli a
doslova si tak vychutnať ten magický výhľad. Uvidíme aj opičky Mono Capuccino? Po výbornom obede
v overenej reštaurácii pokračujeme a ideme si pozrieť známy štadión Maracana. Dejisko majstrovstiev
sveta vo futbale v roku 1950 a 2014. Odfotíte sa s Pelém? Rio by nebolo úplné bez najvýznamnejšej
udalosti roka – karnevalu. Zastavíme sa na mieste, kde to všetko vrcholí – na známom Sambodróme.
Dielo fenomenálneho brazílskeho architekta Oscara Niemeyera, o ktorom sa hovorí, že vytváral
poéziu z betónu. Vyskúšate si originálny kostým na sambu? Po prehliadke návrat do hotela.
Ochutnáme už dnes našu prvú caipirinhu? Tento nápoj si ihneď obľúbite. Brazílsky destilát cachaça,
ľad, limetka. Výborné, osviežujúce, a Vy zrazu pochopíte, prečo si ostatní ľudia toto mesto zamilovali.
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Corcovado a Cukrová homoľa v cene prehliadky mesta (Streda)
COPACABANA - CUKROVÁ HOMOĽA - CORCOVADO - MARACANA

Dnes si dokončíme pešiu prehliadku mesta. Neďaleko nášho hotela sa nachádza v štvrti Lapa farebná

Escadaria Selarón, v preklade Selarónové schody, kde nájdete kachličky snáď z každého kúta našej
planéty. Odvážni si môžu dať hneď ráno prísun čerstvej limetky v podobe caipirinhy. Vyjdete si úplne
hore a odfotíte sa s brazílskou vlajkou? Pokračujeme a máme namierené rovno k hlavnej katedrále.
Nič podobné ste doteraz nevideli, to Vám garantujeme. A kde má kríž? Prechádzame ďalej do centra.
Káva a dezert v najstaršej kaviarni v Riu. Okolo nás desiatky obchodov, aj na tie bude čas, ale my
ideme ďalej. Po hlavnej ulici sa dostávame do novej zóny prístavu, kde nás už z diaľky upútala jedna
stavba. Je to Múzeum zajtrajška, zaujímavá biela stavba pripomínajúca obrovskú turbínu. Uhádnete
meno architekta? Smerujeme do časti starých prístavných dokov, dnes moderná, príjemná zóna s
rôznymi trendy gastro prevádzkami. Aj toto je Rio de Janeiro. Aj vďaka olympiáde, ktorá sa konala v
roku 2016, boli niektoré časti mesta vynovené a dnes slúžia všetkým cariocas (ako sa nazývajú
obyvatelia mesta), ako aj turistom a ostatným návštevníkom. No my ešte nekončíme! Iba pár minút
od nás sa nachádza jedna z najväčších street artových malieb na svete namaľovaná jednotlivcom,
ktorá je dokonca zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Autor, známy brazílsky umelec Eduardo
Kobra, ju namaľoval pri príležitosti olympijských hier. Po návrate do hotela a malom oddychu budete
mať možnosť navštíviť neďalekú pláž Flamengo. Alebo žeby prišla na rad ďalšia caipirinha?
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Caipirinha a samba, Flamengo a Ipanema (Štvrtok)
RIO DE JANEIRO

Dnešný deň je určený na oddych po aktívnom poznávaní. Byť v Riu a nevyužiť miestne pláže na
opaľovanie? To Vám známi ani neuveria, že ste tu boli. Alebo ste fanúšik surfovania? Surfovať sa dá aj
na Copacabane, aj na Ipaneme, záleží iba od vašich skúseností. Alebo si proste ľahnúť, dať si jednu
caipirinhu a vychutnať si ten moment. Neuveriteľná energia na každom kroku a vy si uvedomíte, že je
tu vo vzduchu cítiť zvláštny pokoj. Človek má chuť sa zastaviť a celé si to iba užívať. Ako hlásal slogan
na letisku v odletovej hale, „Každý odchádza trochu viac carioca“. Pri troche šťastia návšteva
futbalového zápasu na slávnej Maracane, takú atmosféru zažijete jedine na futbalovom zápase v
Brazílii (záleží od dostupnosti lístkov, pre bližšie informácie sa opýtajte Vášho sprievodcu).
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Posledný drink a posledné vlny (Piatok)
RIO DE JANEIRO - VIEDEŇ

Využijeme ešte posledné hodiny v Riu, a vychutnávame si atmosféru, ktorá tu vládne. Chcete kúpiť
fľašku dobrej cachaçy ako darček? Poradíme Vám, ktorú vybrať! Poobede odchádzame súkromným
transferom na medzinárodné letisko Rio de Janeiro-Galeão, odkiaľ odlietame do Európy. Čas minúť
posledné brazílske reais. Keď sme do Ria prišli, Kristus na Corcovade nás vítal s otvorenou náručou.
Teraz nám želá šťastný let. Čaká nás prelet ponad celý Atlantik a dostávame sa domov.
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Opäť doma (Sobota)
RIO-DOMOV

Prílet do Európy. Transfer kvalitným BUBO transferom do Bratislavy (v prípade, ak ste si objednali
túto službu). Zdieľanie zážitkov s rodinou a priateľmi a znovu prežívanie krásnych dní, ktoré ste práve
absolvovali.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku
ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami v izbách pre dve osoby v štvrti
Copacabana
BUBO sprievodcu
dopravu
prehliadku Rio de Janeiro autobusom
lanovsku na Cukrovú homoľu
najlepšie poistenie proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO

CENA NEZAHŔŇA
inú stravu
letiskové poplatky
fakultatívne výlety

POZNÁMKA
Zdravotné odporúčania: Nie je povinné žiadne očkovanie. Každému
odporúčame, aby sa pred cestou informoval o aktuálnej situácii u svojho lekára.
BUBO nie je zdravotníckym zariadením.
Naši miestni partneri a vedenie BUBO odporúčajú každému cestovateľovi, aby
si skontroloval očkovanie proti tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré
môžete dostať doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a
nezabudnite na platné cestovné poistenie.
Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj
na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom
Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas SR/ČR platný minimálne 6
mesiacov po návrate zo zájazdu a musí obsahovať aspoň 2 voľné strany.
Naše preferované hotely na tomto zájazde sú: Atlantico Rio, Augustos,
Atlantico Copacabana, Atlantico Travel. Hotel sa môže na jednotlivých
termínoch líšiť. Všetko závisí od aktuálnych kapacít/dostupnosti.
V ponuke máme možnosť doplatiť si BUBO prémiový 5* hotel JW Marriott

Copacabana, ktorý sa nachádza pred plážou Copacabana. Príplatok nájdete v
doplnkových službách a je možné objednať si ho v 2. kroku objednávky.

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

18.02. - 23.02.2020

Vypredaný

1420€

05.03. - 10.03.2020

Vypredaný

1100€

18.03. - 23.03.2020

Vypredaný

1100€

14.04. - 19.04.2020

Voľný

1280€

06.06. - 11.06.2020

Voľný

1100€

25.07. - 30.07.2020

Voľný

1290€

23.09. - 28.09.2020

Voľný

1100€

02.11. - 07.11.2020

Voľný

1100€

17.11. - 22.11.2020

Voľný

1100€

29.11. - 04.12.2020

Voľný

1100€

Kalkulácia
Položka
Základná cena
Letiskové poplatky
Spolu:

Cena
1100 €
563 €
1663 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 02.11. — 07.11.2020. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v závislosti
od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia:

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.

Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Doprava
Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat - Bratislava
Spiatočný letiskový transfer na trase Bratislava - letisko Schwechat Bratislava určený výhradne pre BUBO klientov. Pohodlný odvoz na
letisko Schwechat a čakanie pri prílete aj v prípade meškania.
Spoločne cestujeme od začiatku do konca.

VIP BUBO transfer z kresla priamo na
letisko

BUBO transfer

Business class letenka s najlepšou európskou leteckou
spoločnosťou Air France/KLM na trase Viedeň-Paríž/Amsterdam-Rio
a Rio-Paríž/Amsterdam-Viedeň. Užívajte si komfort v business class,
exkluzívne lóže a cestujte pohodlne. Cena pri jednotlivých termínoch
sa môže líšiť v závislosti od naplnenosti a sezóny. Cena je kalkulovaná
na rezervačnú triedu Z. Business class letenku je nutné objednať a
uhradiť pri platbe prvej zálohy. V neskoršom štádiu sa tieto príplatky
môžu zvýšiť o poplatok za zmenu letenky.

Iné

80%

185 €

Cesta na letisko v maximálnom pohodlí. Priamo z Vášho kresla až na
letisko Schwechat. Školený profesionálny BUBO šofér príde za Vami
až do domu, odovzdá Vám potrebné dokumenty ( ak nejaké treba) a
odvezie Vás na letisko. Po prílete na Vás čaká v príletovej hale s
úsmevom a dobrou náladou a odvezie Vás späť do kresla. Tentokrát
už so zážitkami, bez stresu a bezpečne. Cestujte už aj na letisko v
štýle business class. Úsmev, pramenitá voda ale aj Jägermeister.
Cena platí pre maximálne 3 osoby za jeden spiatočný transfer na
trase Váš domov - letisko Schwechat - Váš domov. Základná cena
platí pre súkromné transfery v rámci hlavného mesta Bratislava. Ak
cestujete z oblasti Malacky tak sa platí extra 100 euro, za Trnavu 120
euro a za Nitru 230 euro. Tieto príplatky Vám budú vložené do
objednávky dodatočne po overení Vašej adresy. Ak cestujete viacerí,
kontaktujte nás na bubo@bubo.sk a do predmetu vložte: VIP BUBO
transfer z kresla na letisko a Vašu požiadavku veľmi radi preveríme.

Business class letenka spoločnosťou Air
France/KLM

Lietadlo Air France/KLM

20 €

2670 €

9%

0€

BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu
batožinu
Kvalitnú batožinu značky Eastpak (víťaz D-Testu 2018) kúpite v online
obchode mojbatoh.sk. Všetky kufre, batohy, cestovné tašky s
unikátnou zľavou 20% pre klientov BUBO. Využite zľavový kód
BUBO2019 pri nákupe na mojbatoh.sk

Ubytovanie
775 €

Najlepšie hotely sveta: JW Marriott
Copacabana

18%

Nadčasový luxus priamo na Copacabane. Užite si Rio z Vášho
luxusného rezortu z renomovanej siete Marriott. Barack Obama je len
jednou z mnohých slávnych osobností, ktoré pri pobyte v Riu preferujú
práve JW. Nádherné výhľady na Rio de Janeiro, lahodné raňajky v
Terraneo s výhľadom na legendárnu pláž. Večerný drink v bare
Moonlounge a zaplávajte si v bazéne rovno na streche s pohľadom na
mesto bohov. Cena platí pre jednu osobu zdieľajúcu izbu delxue
interior room pre dve osoby, raňajky. Cenu si starostlivo overte pri
každom termíne, keďže sa môže od termínu k termínu líšiť.

3 noci | Rio de Janeiro

Vlastná izba
Vlastná izba počas zájazdu

115 €

Vaša vlastná jednolôžková izba počas zájazdu.

4 noci |

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

