
PAKIETY WYJAZDOWE  
NA IGRZYSKA OLIMPIJSKIE  

W RIO 2016 



PAKIETY WYJAZDOWE 

Oferujemy pakiety 7 dniowe oraz 10 dniowe, które obejmują przelot, 

zakwaterowanie, wyżywienie, wstęp na zawody sportowe na Igrzyskach 

Olimpijskich Rio 2016 oraz możliwość wyboru wycieczek fakultatywnych. 

Pakiet gwarantuje co najmniej 4 bilety (w przypadku 7 dniowego pobytu) oraz  

6 biletów (w przypadku 10 dniowego pobytu).  

 

 

 

 



PAKIET 7 DNIOWY 
(przelot Warszawa-Rio, Rio-Warszawa, zakwaterowanie ze śniadaniem,  

min. 4 bilety na Igrzyska Olimpijskie w Rio 2016) 

 Pakiet z pobytem w Hotelu 3*: Cena:4,758 USD/osoba 

 Pakiet z pobytem w Hotelu 4*: Cena: 5,590 USD/osoba 

Ceny  biletów zostaną dodane do pakietów po ich indywidualnym wyborze przez 

klienta.  

PAKIET 10 DNIOWY 
(przelot Warszawa-Rio, Rio-Warszawa, zakwaterowanie ze śniadaniem,  

min. 6 biletów na Igrzyska Olimpijskie w Rio 2016) 

 Pakiet z pobytem w Hotelu 3*: Cena: 5,940 USD/ osoba 

 Pakiet z pobytem w Hotelu 4*: Cena: 7,125 USD/osoba 

 

Ceny  biletów zostaną dodane do pakietów po ich indywidualnym wyborze przez 

klienta.  

 

 



OPIS PAKIETÓW – ZAKWATEROWANIE 
      Oferujemy Hotele 3* i 4* w dzielnicach Barra di Tijuca lub Copacabana  

      w Rio de Janeiro;  

 

• Dzielnica Barra: 15 sportowych aren, na których zostaną zorganizowane  

23 olimpijskie konkurencje – golf, koszykówka, judo zapasy, szermierka, piłka 

ręczna, tenis, kolarstwo torowe, pływanie synchroniczne, pływanie, piłka 

wodna, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, badminton, boks. 

 

• Dzielnica Copacabana usytuowana nad 4km plaży, gdzie zostaną 

zorganizowane takie dyscypliny jak: wioślarstwo, kajakarstwo, siatkówka 

plażowa, pływanie długodystansowe, triatlon-kolarstwo, żeglarstwo.  

 



OPIS PAKIETÓW  

• Wyżywienie: śniadanie 

• Bilety: wybór 4 lub 6 biletów na rozgrywki olimpijskie zgodnie z pakietem 

spośród oferowanych przez Club Sport Travel.  

 

PAKIET NIE OBEJMUJE 

• Transfer: transport z lotniska do hotelu (możliwy za dodatkową opłatą) 

• Wycieczki: możliwość wykupienia w Club Sport Travel wycieczek 

fakultatywnych. 

 

 



WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

  Sugar Loaf  Mountain  (Głowa cukru) 

Wycieczka na wzgórze zwane Głową Cukru, które jest usytuowane nad Zatoką 

Guanabara nad Oceanem Atlantyckim umożliwi Państwu fantastyczne widoki  

i panoramę Rio. Korzystając z kolejek linowych wjadą Państwo na jej szczyt, aby 

zobaczyć słynną plażę Copacabana. Drugą kolejką wjadą Państwo na szczyt 

Urca Hill, który znajduje się 215 metrów na ziemią, gdzie widać zatokę 

Guanabara oraz posąg Chrystusa Odkupiciela czuwający nad mieszkańcami Rio.  

 

 



WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

Wzgórze Corcovado i Statua Jezusa Odkupiciela 

W Rio de Janeiro znajduje się jeden z 7 cudów Świata – 38 metrowa Statua 

Chrystusa    Odkupiciela i uznany za Narodowe Dziedzictwo Kulturalne Brazylii. 

Od 2006 roku jest też ona diecezjalnym sanktuarium. Usytuowana na wzgórzu 

Corcovado na wysokości 710 metrów. Udając się na szczyt będą mieć Państwo 

możliwość obejrzenia plaży Copacabana i Ipanema z prawej strony, Stadion 

Maracana oraz znajdującego się naprzeciw wzgórza „Głowa Cukru”.  

  

 



WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

  Narodowy Park Serra dos Órgãos   

Narodowy Park w Rio obejmuje pasmo górskie Serra dos Órgaos o powierzchni 

10 527 ha. Przepływa przez niego rzeka Soberbo. Wśród atrakcji turystycznych 

park oferuje: wspinaczkę, kąpiel w rzece, na której znajdują się wodospady. 

Miłośnicy wspinaczki będą mogli spróbować swoich sił na górze „Dedo de 

deus”, zwanej Palcem Bożym. Ponadto, Narodowy Parku w Rio oferuje piękny 

leśni szlak oraz długie i strome trasy dla chętnych pieszej wędrówki. Trasa liczy 

42 km. i rozciąga się z Petrópolis do Teresópolis.  

 



WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

Santa Teresa i wizyta w Escadaria Selaró  

Udając się do Rio de Janeiro warto jest zobaczyć Escadaria Selaron – ceramiczne 

schody, które zawierają 250 kroków, które mierzą 125 metrów długości. 

Usytuowane na Rua Manuel Carneiro - między Rua Joaquim Silva i Ladeira de 

Santa Teresa. Santa Tersa pełna jest kolorowych, krętych i wąskich uliczek. 

Dzielnica charakteryzuje się licznymi kawiarenkami, a na ulicach odbywają się 

imprezy kulturalne organizowane przez lokalnych mieszkańców. Dzielnica  

św. Teresy przypomina małe, piękne miasteczko, cechujące się spokojnym 

tempem życia.  

 



WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

  Narodowy Park Tijuca  

W Rio de Janeiro znajduje się Park Narodowy Tijuca, który stanowi górzysty 

krajobraz. Odkryją w nim Państwo najwyższy szczyt – Pico da Tijuca, który 

umożliwia rozległe widoki na zatokę Guanabara. Ten brazilijski park Tijuca to 

największy na świecie las miejski. Na obszarze Parku znajduje się setki gatunków 

fauny i flory. Ponadto, można w nim obejrzeć kaplicę Mayrin pokryta 

malunkami oraz wodospad Cascatinha, który liczy 100 stóp.  

 



Zapraszamy do skorzystania z Naszej oferty  

i zakupu pakietów na Igrzyska Olimpijskie  

w Rio 2016 


