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ARGENTINA, URUGVAJ IN BRAZILIJA z obiskom karnevala 
 

 
 
1. dan (16.02.2020): SLOVENIJA - BENETKE (ITALIJA) - MADRID (ŠPANIJA) – BUENOS AIRES (ARGENTINA) 

Odhod avtobusnega prevoza iz Slovenije (MB – CE – LJ – FE) proti letališču Marco Polo 
v Benetkah. Sledi prijava na let in letalski prevoz proti Madridu, kjer bomo prestopili na 
naslednji let do Buenos Airesa. V Buenos Aires bomo prispeli ob 21:00 po lokalnem 
času in se z avtobusom odpravili do hotela v centru mesta, kjer bomo trikrat prenočili.   
  
 

 
2. dan (17.02.2020): BUENOS AIRES (ARGENTINA) – IZLET PO MESTU Z VKLJUČENIM KOSILOM in zvečer UČNA URA 
TANGA IN TANGO ŠOV Z VKLJUČENO VEČERJO 

Zjutraj se bomo odpravili na izlet po Buenos Airesu, glavnemu mestu 
Argentine in rojstnemu kraju tanga. Na izletu bomo odkrivali lepote tega 
veličastnega mesta, ki je znan tudi po najširši aveniji na svetu, Aveniji 9. 
julija (Avenida 9 de Julio), ki se razteza devet voznih pasov v eno smer ter 
devet pasov v nasprotno. Ogledali si bomo center mesta, kjer se nahaja 
gledališče Teatro Colon, v bližini pa simbolični Obelisk. Sprehodili se bomo 
po čudovitem trgu Plaza de Mayo, ki je zgodovinsko, politično in 
ustanovitveno središče mesta. Tu se nahaja Metropolitanska katedrala, 
mestni svet, mestna hiša in parlament. Nato se bomo odpeljali proti 
južnemu delu mesta, kjer se nahajata delavski četrti San Telmo in La Boca. 
Sprehodili se bomo po kamnitih ulicah četrti San Telmo, ki velja za 

tangovsko četrt. V La Boci pa se nahaja stadion slavnega nogometnega kluba Boca Juniors, ki je simbol za argentinsko 
strast – nogomet. Obiskali bomo slikoviti Caminito, najbolj turističen predel tega področja, kjer v obnovljenih hišah iz 
kolonialnih časov živijo in delajo umetniki. Puerto de Madero je predel mesta, kjer se nahaja znameniti most v obliki 
ženskega čevlja Puente de la Mujer. Tukaj se lahko sprehajate po lepi promenadi vzdolž reke Rio de la Plata in tukaj bo 
čas za kosilo, ki je vključeno v ceno izleta. Seveda ne bo manjkal niti postanek na slovitem pokopališču La Recoleta, na 
katerem se nahaja grobnica najbolj priljubljene argentinske prve dame vseh časov, Evite Peron. 
Sledi povratek v hotel.  
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Ob 18:30 se bomo z avtobusom odpravili v srce tangovske četrti San Telmo, v teater 
La Ventana. Tam nas najprej čaka učna ura tanga z izvrstnimi učitelji, nato pa 
večerja in šov, kot ga še niste doživeli. Pristna argentinska izkušnja, kjer se mešata 
nacionalni ples in strast.  
Opomba: Večerja »a la carte« nudi raznoliko izbiro hrane, vključena je tudi pijača 
in sicer vino, brezalkoholne pijače in voda. 
 
 

 
3. dan (18.02.2020): BUENOS AIRES (ARGENTINA) – PRISTNA IZKUŠNJA NA RANČU ARGENTINSKEGA PODEŽELJA Z 
VKLJUČENIM KOSILOM 

Odpravili se bomo na celodnevni izlet na podeželje, kjer bomo 
doživeli pristno izkušnjo na tipičnem argentinskem posestvu. 
Po dobri uri in pol vožnje v mesto San Antonio de Areco, kjer 
bomo najprej uživali v pogledu na prostrane pampe, 
neskončne prerije, polne rodovitnih žitnih polj in bujnih 
zelenih travnikov, kjer se prosto pasejo črede govedi. Nato se 
bomo odpravili na ogromen ranč, kjer bomo opazovali in, v 
kolikor bo mogoče, tudi sodelovali pri raznih poljedelskih 
opravilih. Posestvo upravljajo gavči, argentinskim kavbojem, ki 
so v 19. stoletju pomagali premagati špansko vojsko in 

izbojevati neodvisnost Argentine. Kavboji iz neskončnih pamp so zdaj postali del ljudskega izročila in pomembna 
turistična znamenitost države. Na posestvu se nahajajo polja pšenice, soje in seveda pašniki za približno 500 konj in 
druge živine. Pričakal nas bo narezek in osvežilna pijača, nato pa se boste lahko odpravili na vožnjo s konjskimi kočijami 
in po želji na jahanje konj v spremstvu gavčev. Na ranču so na voljo tako konji za začetnike, kot tudi za izkušene jahače. 
Ob jahanju boste uživali ob pogledih na pampo, kjer živi ogromno ptic in drugih živali, opazovali boste lahko živino in 
se sprehajali po parku, polnem starodavnih dreves in raznovrstnega cvetja. Za kosilo nam bodo pripravili tipični 
podeželski žar s kakovostnim argentinskim mesom. Ob sladici bomo uživali ob folklorni predstavi, nato pa še ob 
predstavitvi veščin gavčev. Po razburljivih dogodivščinah sledi povratek v hotel.  
 
4. dan (19.02.2019): BUENOS AIRES (ARGENTINA) – VKRCANJE NA LADJO MSC MUSICA 
Dopoldan prosto za samostojno raziskovanje mesta in nakupe. Okoli 13. ure prevoz do pristanišča, prijava na vkrcanje 
in namestitev v kabino. Pričetek križarjenja z ladjo MSC Musica. Ladja bo izplula ob 19. uri.  
 
5. dan (20.02.2020): PUNTA DEL ESTE (URUGVAJ) – VKLJUČEN BREZPLAČNI SPREHOD PO MESTU Z VODNICO 

Ob 10. uri bo ladja pristala v Urugvaju. Mestece Punta del Este bi lahko 
opisali kot moderno Francosko Riviero. Slovi po svojih mednarodnih 
konferencah in filmskih festivalih ter je eno izmed najbolj popularnih 
morskih resortov v Južni Ameriki nasploh. Premožni Južnoameričani so si 
tukaj zgradili prestižne vile vzdolž čudovite obale. V obrisu mesta se tako 
izmenjavajo visoki nebotičniki in ogromne poletne rezidence. Slavni in 
bogati z vsega sveta prihajajo sem na počitnice zaradi prelepih plaž, 
svežega zraka in pestrega nočnega življenja. Punta de Este se nahaja na 
majhnem polotoku, ki ga zlahka prehodite peš, obdajajo pa ga plaže, ki 
nudijo tudi pestro ponudbo vodnih športov. Občudujete lahko tudi 

marino, polno pregrešno dragih jaht, odličnih restavracij, šik butikov, umetniških galerij, kazinojev in slavni muzej 
Casapueblo, ki ga je ustanovil slavni urugvajski umetnik Carlos Paez Vilaro. Najbolj znana plaža je La Playa de los Dedos, 
plaža prstov, kjer se iz peska dviga pet peščenih prstov, delo čilenskega umetnika Maria Irarrázabala. Nahaja se prav v 
bližini glavne ulice. Mestece si boste lahko brezplačno ogledali z vodnico Sveta križarjenj. Ladja bo izplula ob 17. uri.  
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6. dan (21.02.2020): DAN PLOVBE 
Idealen dan, da si nekoliko spočijete in raziščete ladjo ter vso njeno ponudbo. 
Ladja bo na dan plovbe priredila še več različnih animacij, kjer se za vsak okus najde nekaj. Tako lahko osvojite kakšen 
korak sambe, obiščite ladijske brezcarinske trgovine, se sprostite v odličnem SPA-ju, uživate v večernih predstavah v 
gledališču ali drugih prireditvah. Na ladji vam je vedno na voljo tudi brezplačna uporaba bazenov, jacuzzijev, ležalnikov 
ter brisač. 
 
7. dan (22.02.2020): ILHABELA (BRAZILIJA) 

Ob 14. uri bomo pristali na brazilskem otočku Ilhabela, kar v prevodu pomeni 
lep otok. Zelen in gorat otok je leta 1502 odkril italijanski pomorščak Américo 
Vespúcci in je v tistih časih služil predvsem kot zatočišče piratov in 
tihotapcev. Danes skorajda ves otok velja za naravni rezervat, saj na njem 
najdete tako nedotaknjene plaže kot mogočen deževni pragozd. Nekatere 
neokrnjene, divje plaže je mogoče obiskati le s čolnom. Del otoka pa je 
namenjen zabavi obiskovalcev, tu so restavracije in nočni klubi. Na voljo je 
mnogo vodnih aktivnosti, tudi potapljanje med katerim lahko odkrijete 
katero izmed petdesetih razbitin ladij. Priporočamo sproščen dan na plaži. 

Ne pozabite na sredstvo za zaščito proti soncu in komarjem. Ladja bo izplula ob 21. uri.  
 
8. dan (23.02.2020): BUZIOS (BRAZILIJA) 

Ob 10. uri bomo pripluli na brazilski polotok Buzios, nekoč majhna ribiška 
vasica, danes pa turistična destinacija z več kot 20 čudovitimi plažami. Na 
zahodni obali plaže ponujajo mirno in čisto morje, medtem ko je na vzhodni 
obali, tisti s pogledom na odprto morje malo bolj divje in popolno za deskarje 
ter ljubitelje vodnih športov. Med najbolj priljubljene plaže spadata 
Ferradura, João Fernandes, ki ju popestrijo številni bari. Rua das Pedras, 
glavna ulica, ki se vije skozi mestno jedro pa je polna restavracij, trgovin in 
različnih barov. Tu ni visokih nebotičnikov, polotoku dajejo šarm vile in majhni 
hoteli urejeni v rustikalnem stilu. Na Buziosu je več let počitnikovala Brigitte 
Bardot, ki so ji lokalni prebivalci postavili spomenik. Priporočamo ogled otoka 

z odprtim kamionom in obisk katere od mnogih plaž tudi s čolnom. Ladja bo izplula ob 19. uri. 
 
9. dan (24.02.2020): RIO DE JANEIRO (BRAZILIJA) – IZLET PO MESTU Z VKLJUČENIM TIPIČNIM BRAZILSKIM KOSILOM 
(cca. 8h) 

Ob 9. uri bomo pristali v Riu de Janeiru, ki mu pravijo »cidade 
maravilhosa« - čudovito mesto. In to resnično tudi je! 
Temperamentno mesto in njegova spektakularna okolica sta dih 
jemajoči. Mesto slovi po plažah Copacabana in Ipanema, obkroženima 
s hoteli, po velikem kipu Jezusa, znanem kot Kristus Odrešenik (Cristo 
Redentor) na gori Corcovado, po sladkornem stožcu, s katerega se 
ponuja prekrasen panoramski pogled na obalo in plaže, po 
vsakoletnem svetovno znanem karnevalu in nacionalni obsedenosti z 
nogometom. Poleg tega ima največji gozd znotraj urbanega območja, 
ki se imenuje Floresta da Tijuca. Mnenje tamkajšnih prebivalcev je, da 
je sreča v majhnih stvareh. »Centro« je zgodovinski center mesta.  

Izlet bomo pričeli z ogledom ene izmed sedmih čudes novega sveta, povzpeli se bomo do razgledne točke, kjer stoji 
simbol mesta, Kristus Odrešenik. Na vrh gore Corcovado se bomo povzpeli z vlakom in se peljali čez pravi mestni 
pragozd. Nato se bomo peljali mimo nekaterih največjih znamenitosti, kot so laguna Rodrigo de Freitas in obeh slavnih 
plaž, Copacabane in Ipaneme. S kosilom se bomo okrepčali v tipični brazilski gostilni, imenovami »churrascaria«, 
brazilski žar in raznolik samopostrežni buffet. Po kosilu se bomo odpravili na  sladkorni stožec »Pão de Açúcar«, kamor 
nas bo pripeljala gondola in od koder bo zopet na voljo dih jemajoč razgled.  
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Opomba: Vrstni red izleta se lahko zaradi prometa spremeni. Za dostop na turistične znamenitosti se pričakuje gneča, saj v času 
karnevala mesto obišče mnogo turistov z vseh koncev sveta.  

 
OBISK KARNEVALSKE PARADE – do 15.01.2020 brezplačno!* 
Ladja bo čez noč ostala zasidrana v pristanišču in zvečer se lahko udeležite 
SVETOVNO ZNANE ter vsekakor nepozabne karnevalske parade.  
To je tudi največja pustna parada na svetu, saj se na ulicah hitro zbere 
preko 2 milijona ljudi na dan, ki uživajo v spektakularnem šovu in 
predvsem v divjih ritmih sambe. Zaradi velikega zanimanja, je potrebno 
vstopnice kupiti čim hitreje, saj so le-te običajno razprodane že nekaj 
mesecev pred pričetkom. 

*Brezplačna vstopnica za ogled Rio karnevala za drugo osebo je na voljo ob rezervaciji vstopnice za karneval, kjer 
najmanj en potnik v kabini plača polno ceno vstopnice, v višini 320 €. Vstopnice so na voljo po sistemu 1+1 brezplačno. 
Izleti v višini 810 € so brezplačno vključeni za drugega potnika, medtem ko so za prvega potnika vključeni izleti v 
vrednosti 490 €. 
 
10. dan (25.02.2020): RIO DE JANEIRO (BRAZILIJA) 

Prosto za samostojno raziskovanje mesta. V pristanišču bodo na voljo taksiji 
in shuttle avtobusi. Priporočamo obisk katere izmed plaž. Ladja bo iz mesta 
odplula ob 17. uri.  
 
 
 
 
 

 
11. in 12. dan (26. in 27.02.2020): DNEVA PLOVBE 
Na voljo boste imeli dva dni, da si nekoliko spočijete in raziščete ladjo ter vso njeno ponudbo. 
Ladja bo na dan plovbe priredila še več različnih animacij, kjer se za vsak okus najde nekaj. Tako lahko osvojite kakšen 
korak sambe, obiščite ladijske brezcarinske trgovine, se sprostite v odličnem SPA-ju, uživate v večernih predstavah v 
gledališču ali drugih prireditvah. Na ladji vam je vedno na voljo tudi brezplačna uporaba bazenov, jacuzzijev, ležalnikov 
ter brisač. 
 
13. dan (28.02.2020): BUENOS AIRES (ARGENTINA) 
Okoli 9. ure bomo pripluli nazaj v Buenos Aires, kjer se bomo po zajtrku poslovili od ladje, ki nas je popeljala do 
čudovitih krajev, nas pogostila z vrhunskimi kulinaričnimi dobrotami in zabavo v latino vzdušju. 
Po izkrcanju sledi vožnja z avtobusom do letališča in vkrcanje na letalo, ki ob 14:35 poleti proti Madridu.   
 
14. dan (29.02.2020): MADRID (ŠPANIJA) - BENETKE (ITALIJA) – Slovenija 
Po jutranjem prestopu v Madridu, bomo z letalom pristali v Benetkah ob 11:10 po lokalnem času. Prevoz do Slovenije 
in zaključek potovanja. 
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Let z letalsko družbo Iberia vključuje: 
- 1 kos oddane prtljage max. teže 23kg na kos (max. dimenzije 158cm - seštevek Š+V+G) 
- 1 kos ročne prtljage do 8 kg (max. dimenzije 56x45x25 cm)  
- dodatno 1 kos osebne prtljage (torbica, manjši nahrbtnik, prenosnik). 
 
Obvezna dokumentacija: 
- potni list z veljavnostjo vsaj še 6 mesecev po prihodu nazaj (za obisk zgornjih držav slovenski potniki ne potrebujejo 
vizumov) 
 
Priporočena dokumentacija: 
- Zavarovanje z asistenco v tujini, s kritjem vsaj 30.000 EUR na potnika 
 
Valute: 
- Argentina – Argentinski peso ARS (1 EUR = cca. 47,69 ARS) 
- Urugvaj – Urugvajski peso UYU (1 EUR = cca. 39,41 UYU) 
- Brazilija – Brazilski real BRL (1 EUR = cca. 4,22 BRL) 
  

Informacije in cene so pridobljene na dan priprave programa (24.05.2019) ter se lahko kadarkoli brez predhodne najave spremenijo. 
Letalski in ladijski prevoznik si pridržujeta pravico do sprememb v urniku in storitvah.  


