
La selva Amazònica 
Brasil 

INFORMACIÓ I RESERVES A: 
Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 
Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
vallestour@vallestour.com  

ORGANITZACIÓ TÈCNICA GCMD—000228 

Del 17 al 30 de juny de 2019.                                                    #VALLESCLUB 

17 juny BARCELONA – SAO PAULO  
Vol regular amb destí Sao Paulo. Nit a bord. 
 

18 juny SAO PAULO – SALVADOR DE 
BAHIA 
Arribada a Sao Paulo. Connexió amb vol 
nacional fins a Salvador de Bahía. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL PESTANA 
CONVENTO DO CARMO (5*) o similar. 
Tarda lliure. Allotjament. 
 

19 juny SALVADOR DE BAHIA 
Esmorzar. Al matí, visita de la ciutat. 
Tarda lliure. Allotjament. 
 

20 juny SALVADOR DE BAHIA – SAO 
LUIZ 
Esmorzar. A l’hora concertada, trasllat a 
l’aeroport. Tràmits d’embarcament. Sortida 
amb el vol regular amb destí Sao Luiz. 
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL 
LUZEIROS (4*) o similar. Per la tarda, 
visita de la ciutat. Allotjament. 
 

21 juny SAO LUIZ – BARREIRINHAS 
Esmorzar. Sortida por carretera cap a 
Barreirrinhas, ciutat base per accedir al 
Parc Nacional dels Grans Lençois 
Maranhenses. Arribada i acomodació al 
PORTO PREGUIÇAS ECORESORT (3* 
superior) o similar. Per la tarda, 
recorregut en tot terreny per la bella 
llacuna Blava dintre del parc nacional. 
Allotjament. 
 

22 juny BARREIRINHAS 
Esmorzar. Visita al Parc Nacional de 
Lençois, format per dunes i llacunes 
d’aigua de pluja. Sortida de Barreirinhas 
amb llanxa fins a la Cabure. En ruta parada 
per a fotografiar l’àrea dels petits Lençois. 
Allotjament. 
 

23 juny BARREIRINHAS – MANAUS 
(Selva Amazònica) 
Esmorzar. A l’hora prèviament concertada, 
trasllat a l’aeroport. Tràmits 
d’embarcament. Sortida amb vol regular 
amb destí Manaus. Arribada, assistència i 
trasllat a l’HOTEL TROPICAL MANAUS (4* 
superior) o similar. Per la tarda, visita de 
la ciutat. Allotjament. 
 

24 juny MANAUS – AMAZONES 
Esmorzar. A primera hora del matí, 
sortida amb barca cap el punt conegut 
com la trobada de les Aigües. 

Continuació per carretera cap a l’interior de 
la Selva Amazònica. Acomodació al LODGE 
AMAZON ECOPARK (4*) d’estil rústic al 
mig de la selva. Dinar al lodge. Tarda 
lliure per participar en les diferents 
activitats incloses que ofereix el lodge. 
Sopar i allotjament. 
 

25 juny. AMAZONES 
A primera hora, passeig per a contemplar 
la sortida del sol a la selva. Pensió 
completa al lodge. Dia dedicat a realitzar 
diferents activitats incloses a l’aire lliure. 
Allotjament. 
 

26 juny AMAZONES—MANAUS – RIO DE 
JANEIRO 
Esmorzar. A l’hora concertada, trasllat per 
carretera fins a l’aeroport de Manaus. 
Tràmits d’embarcament. Sortida amb el vol 
regular amb destí Rio de Janeiro. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL OLINDA RIO 
(4* boutique) o similar. Allotjament. 
 

27 juny RIO DE JANEIRO 
Esmorzar. Pel matí, visita de la ciutat 
incloent Corcovado en tren. Tarda lliure. 
Allotjament. 
 

28 juny RIO DE JANEIRO 
Esmorzar. Al matí, continuació de la 
visita de la ciutat incloent Pan de 
Azúcar en telefèric. Tarda lliure. 
Allotjament. 
 

29 juny RIO DE JANEIRO – SAO PAULO 
- BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel. A  l’hora concertada, 
trasllat a l’aeroport. Vol regular de la 
companyia LATAM amb destí Barcelona, via 
Sao Paulo. Nit a bord. 
 

30 juny BARCELONA  
Arribada. 

PREU PER PERSONA APROXIMAT 
 

Habitació doble  4.675 € 

Supl. Individual     675 € 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
LATAM: BARCELONA – SAO PAULO - 
SALVADOR DE BAHIA – SAO LUIZ – 
MANAUS – RIO DE JANEIRO – SAO PAULO 
- BARCELONA.  
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 
•Trasllats aeroport – hotel – aeroport. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL PESTANA 
CONVENTO DO CARMO (5*) o similar a 
Salvador de Bahía. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL LUZEIROS (4*) 
o similar a Sao Luiz. 
•Estada de dues nits a PORTO PREGUIÇAS 
ECORESORT (3* superior) o similar a 
Barreirinhas. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL TROPICAL 
MANAUS (4* superior) o similar a Manaus. 
•Estada de dues nits al AMAZON ECOPARK 
RESORT (4*) al Amazones. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL OLINDA RIO 
(4* boutique) o similar a Rio de Janeiro. 
•Àpats: 11 esmorzars, 2 dinars i 2 sopars. 

•Visites privades amb guies de parla 
espanyola segons itinerari. 
•Entrades necessàries segons itinerari.     
•Guia acompanyant de la nostre agencia 
amb un mínim de 20 persones. 
•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència en viatge (cia. 
ARAG modalitat GV TOUR). 
  
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Assegurança cancel�lació de viatge 

(cia. ARAG modalitat VACACIONAL A 
LA CARTA, preu per persona 60 €). 

•Begudes als àpats inclosos. 
•Propines guies, xofers i maleters. 

•Maleters en aeroports i hotels. 
•Serveis no especificats amb anterioritat. 

RESERVA I PAGAMENTS 

Per realitzar la reserva en ferm necessitem 
la fotocopia del passaport i un dipòsit de 
1.500 € per persona. 
 

NOTA: Pressupost calculat amb data 20 de 
setembre de 2018 i pendent de confirmar 
en ferm per un mínim de 20 persones. 
Qualsevol  alteració en el canvi de divisa, 
tarifa aèria, data de sortida, nombre de 
participants o serveis terrestres implicaria 
una variació en el preu final. 


