
 

 

 

VÍNA & ATRAKCIE JUŽNEJ AMERIKY 
13.1. – 26.1.2024 * 14-dňový degustačno-poznávací zájazd  

BRAZÍLIA   >   ARGENTÍNA   >   ČILE 
pre malú skupinu 15 osôb so slovenským profesionálnym someliérom a sprievodcom 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

PROGRAM ZÁJAZDU VÍNA & ATRAKCIE JUŽNEJ AMERIKY 
 

BRAZÍLIA > ARGENTÍNA > ČILE 13.1. – 26.1.2024 
(zmena programu vyhradená) 

 

1. deň / 13.1.2024 - sobota 
04.00 hod. transfer Bratislava - letisko Viedeň  
06.55 hod. let Viedeň – Amsterdam – Rio de Janeiro spol. KLM v triede Economy alebo Business 
prestup v Amsterdame 09.00 – 10.40 hod. 
 

18.40 hod. večerný prílet do najznámejšieho juhoamerického mesta, brazílskeho RIO DE JANEIRO 
(časový posun -4 hod. oproti Slovensku, očakávané počasie: vzduch 30oC, more 25oC, vlhko, možnosť prehánok)  
 

už počas hodinovej cesty z letiska do nášho hotela priamo na Copacabana začíname spoznávať 
brazílsku ikonu, ubytovanie v 4* hoteli WINDSOR EXCELSIOR COPACABANA (superior izba) 
https://windsorhoteis.com/hotel/windsor-excelsior-copacabana/ 
 

uvítacia večera v typickej brazílskej churrascarie (ochutnáme brazílske vínko? Viete, že Brazília 
zažíva “vinársky boom” a je tam už viac ako tisíc vinárstiev? Čo napr. taký Merlot zo Serra Gaucha?) 
 

2. deň / 14.1. 
raňajky 
poldenná prehliadka RIO DE JANEIRO s obedom – I. časť Corcovado (jedinečná poloha medzi 
krásnym zálivom s rozmanitými ostrovčekmi a vysokým hrebeňom, na ktorom už začína prales, kde horské 
pásma spadajú až do centra a pretínajú kúzelné pláže, dodáva mestu magickú atmosféru. Pláži je tu vyše 20. 
Kto by nepoznal Copacabanu, či Ipanemu? Priamo v meste sa nachádza aj unikátny národný park Tijuca, 
ktorý patrí medzi najväčšie mestské lesy na svete. Kristus Spasiteľ je socha Ježiša Krista odhalená a vysvätená 
v roku 1931 na 704 metrov vysokom pahorku Corcovado / Hrbáč. Jej výška s podstavcom je 39,6 metrov) 
 

popoludňajší a večerný voľný program (čo tak vyskúšať vody Atlantiku na slávnej Copacabana?) 
 

3. deň / 15.1. 
raňajky 
poldenná prehliadka RIO DE JANEIRO s obedom – II. časť Cukrová homoľa (portugalský názov 
kopulovitej granitovej hory Pao de Acucar v preklade znamená „Cukrová homoľa“ a svojim vzhľadom ju 
skutočne pripomína. Vynára sa zo zálivu Botafogo do výšky 396 metrov nad jeho hladinu. Na vrchol hory vedie 
pohodlné kabínkové lanovka sprístupnená verejnosti už v roku 1912. A nesmie sa vynechať modla futbalových 
fanúšikov - slávna Maracana, či duša svetoznámeho karnevalu – Sambodrom) 
 

popoludňajší a večerný voľný program (odvážnejší môžu vyskúšať dobrodružný výlet do miestnej favely) 
 

 

 
 
 

https://windsorhoteis.com/hotel/windsor-excelsior-copacabana/


 

 

 

4. deň / 16.1.  
raňajky, transfer na letisko  
dopoludňajší let Rio de Janeiro – Foz do Iguazu spol. LATAM v triede Economy  
 

popoludňajší prílet k asi najznámejším vodopádom sveta VODOPÁDY IGUAZU (žiaden časový 
posun oproti Riu, očakávané počasie: vzduch 28oC, vlhko, možnosť prehánok – sme v dažďovom pralese)  
 

krátky transfer z letiska do hotela na brazílskej strane vodopádov, ubytovanie v 4* hoteli DOUBLE 
TREE by HILTON FOZ DO IGUACU (superior izba)  
https://www.hilton.com/en/hotels/igucudt-doubletree-foz-do-iguacu-brazil/ 
 

popoludňajší a večerný voľný program – oddych pri hotelovom bazéne alebo panoramatický let 
helikoptérou nad vodopádmi, či návšteva vtáčej rezervácie Parque das Aves? 
 

5. deň / 17.1. 
raňajky 
celodenná prehliadka VODOPÁDOV IGUAZU s obedom (majestátnosť tohto prírodného unikátu sa 
nedá prehliadnuť a nepočuť. Milióny litrov vody za sekundu sa valia z výšky až 82 m cez 275 vodopádov na 
argentínsko-brazílsko-paraguajskej hranici a my ich pozorujeme v nemom úžase so zimomriavkami a 
kvapkami vody na celom tele. Z brazílskej i argentínskej strany s “Diablovým hrdlom”. Nielen fascinujúci vodný 
zázrak, ale i priľahlý Národný park s gigantickými stromami, lianami, orchideami, 400 druhmi vtákov vrátane 
papagájov a tukanov, jaguármi i kajmanmi. Celodenné prírodné divadlo prerušíme iba obedom) 
 

dnes si na dobrú večeru zájdeme do susedného Paraguaja, veď je to hneď “za rohom” – raňajky  
v Brazílii, obed v Argentíne a večera v Paraguaji. WOW, to je ale deň! 
 

 

 
 
 
 

https://www.hilton.com/en/hotels/igucudt-doubletree-foz-do-iguacu-brazil/


 

 

 

6. deň / 18.1.  
raňajky, krátky transfer na letisko  
ranný let Foz do Iguazu – Sao Paolo - Mendoza spol. GOL v triede Economy  
 

popoludňajší prílet na pampy pod Andami, do argentínskej meky vína MENDOZA (žiaden časový 
posun oproti Iguazu, očakávané počasie: slnečno, teplo až cez 30oC, málo zrážok)  
 

cestou z letiska do hotela sa zastavíme na Hore slávy / Cerro de la Gloria s panoramatickým výhľadom 
na mesto, vinice a Andy, ubytovanie v centre mesta v 4* hoteli HUENTELA (classic izba)  
https://huentala.com/en/ 
 

večera s pravým argentínskym steakom  
 

7. – 8. deň / 19.1. – 20.1. 
raňajky 
návsteva a prehliadka výborných miestnych vinárstiev v okolí Mendozy s riadenou 
profesionálnou degustáciou vín (čo tak napr. Zuccardi, Catena Zapata alebo butikové vinárstvo?) 
 

 

 

 

 

https://huentala.com/en/


 

 

 

9. deň / 21.1.  
raňajky 
celodenný prechod Ánd s celkovým prevýšením skoro 2.300 m sa začína za Mendozou v údolí Uspallata 
(“Hasta la Vista”  argentínske vinice!), pokračuje cez lyžiarske stredisko Los Penitentes a následne Puente del 
Inca. Pred nami sa otvára neopísateľný výhľad na najvyššiu horu juhoamerického kontinentu – zasneženú 
Aconcaguu. Hraničný prechod do Čile v nadmorskej výške viac ako 3.000 m je atrakcia sama o sebe. Za 
hranicami cez lyžiarske stredisko Portillo schádzame už dole z Ánd cez Aconcagua valley (tu nás čaká neskorý 
obed a prvá degustácia čilských vín) do hlavného mesta SANTIAGO DE CHILE (žiaden časový posun 
oproti Mendoze, očakávané počasie: slnečno, 28oC, málo zrážok) 
večer ubytovanie v centre mesta v 4* hoteli CUMBRES LASTARRIA (superior izba) 
https://www.cumbreslastarria.com/en 

 

10. deň / 22.1. 
raňajky 
návsteva a prehliadka dvoch výborných miestnych vinárstiev v okolí Santiaga s riadenou 
profesionálnou degustáciou čilských vín (čo tak napr. Errazuriz, Viñedo Chadwick, Seňa alebo malé 
butikové vinárstvo?) 

 

11. deň / 23.1. 
raňajky 
celodenný výlet SANTIAGO + VALPARAISO s obedom (vydávame sa objavovať asi najeurópskejšiu 
krajinu latinskej Ameriky. 6-miliónová metropola plná kontrastov: ultramoderné finančné centrum  
s mrakodrapmi, koloniálna minulosť v historických štvrtiach, dostihová dráha Club Hipico, Prezidentský palác, 
kresťanské katedrály, pestrofarebný bulvár Alameda, bohémska Bellavista. Zo Santiago vyrážame na západ, 
smer Tichý oceán. Scénická cesta vinárskymi lokalitami, cestou si dame len ľahký obed. Hlavný obchodný 
prístav Čile Valparaiso je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Historickou lanovkou sa vyvezieme na jeden 
z jeho kopcov, odkiaľ máme celý záliv ako na dlani. Pobrežnou cestou sa presúvame do najznámejšieho 
čilského letoviska Viňa del Mar. Cestu späť do Santiaga s radosťou prerušujeme v údolí Casablanca riadenou 
profesionálnou degustáciou čilských vín) 

 

12. deň / 24.1. 
raňajky 
návsteva a prehliadka výborných miestnych vinárstiev v okolí Santiaga s riadenou 
profesionálnou degustáciou vín (čo tak napr. Errazuriz, Viñedo Chadwick, Seňa alebo male butikové 
vinárstvo?) 

 

rozlúčková večera (niekoľko chodové menu párované s čilskými vínami) 
 

 

 
 
 

https://www.cumbreslastarria.com/en


 

 

 

13. deň / 25.1. 
raňajky, transfer na letisko  
12.50 hod. let Santiago de Chile – Buenos Aires / tech. stop - Amsterdam - Viedeň spol. KLM v triede 
Economy alebo Business 
 

14. deň / 26.1.2024 - piatok 
prestup v Amsterdame 09.45 – 14.25 hod. 
16.10 hod. po prílete do Viedne transfer do Bratislavy 
 

 
 



 

 

 

CENNÍK ZÁJAZDU VÍNA & ATRAKCIE JUŽNEJ AMERIKY 2024 
 

CENA ZÁJAZDU na osobu:  
• osoba v 2-lôžkovej izbe = 7.750 €    
• osoba v 1-lôžkovej izbe = 8.950 €  

 

• fakultatívny doplatok na letenku v triede BUSINESS spol. KLM = 2.085 € (počet leteniek je limitovaný na 6) 
   

• uvedené ceny platia pri objednávke zájazdu do 30.6.2023, počet miest v skupine je max. 15 
• pri objednávke zájazdu sa platí 25% záloha z ceny zájazdu, doplatok do 15.10.2023 
• pri storne zájazdu do 15.10.2023 sa účtuje 25% stornopoplatok z celkovej ceny, od 16.10.2023 je to 100% 
• zmena mena cestujúceho je možná za poplatok 500 € do 7 dní pred odletom 

 

CENA ZÁJAZDU zahŕňa / VŠETKO V CENE: 
• minibus transfer Bratislava - letisko Viedeň a späť 
• lety Viedeň – Amsterdam – Rio de Janeiro a Santiago de Chile – Amsterdam – Viedeň spol. KLM  

v triede Economy 
• lety Rio de Janeiro – Foz do Iguazu – Sao Paolo - Mendoza spol. LATAM / GOL v triede Economy 
• letiskové, palivové a bezpečnostné poplatky (platné a známe k 10.3.2023) 
• prepravu 1 ks cestovnej batožiny (do 23 kg) + 1 ks príručnej batožiny (do 7 kg)  
• miestne minibus transfery podľa programu (Rio, Iguazu, Mendoza a Santiago) 
• 12x ubytovanie v dobrých 4* hoteloch: 

o 3x s raňajkami v Riu + uvítacia večera 
o 2x s raňajkami v Iguazu + večera v Paraguaji  
o 3x s raňajkami v Mendoze + steak večera  
o 4x s raňajkami v Santiagu + rozlúčková večera  

• 10x riadená profesionálna degustácia juhoamerických vín so slovenským someliérom: 
o 4x v Argentíne (Mendoza)  
o 6x v Čile (Aconcagua Valley, Maipo Valley, Casablanca Valley) 

• 5x prehliadka / výlet so slovenským sprievodcom: 
o 2x poldenná prehliadka Rio de Janeiro s obedom 
o 1x celodenná prehliadka vodopádov Iguazu s obedom 
o 1x prechod Ánd z Mendozy do Santiaga s obedom 
o 1x celodenný výlet Santiago a Valparaiso s obedom  

• vstupy počas výletov a prehliadok 
• miestne dane a poplatky 
• služby profesionálneho slovenského someliéra v Argentíne a Čile (Beata Vlnková – prezidentka 
Asociácie someliérov SR) 
• informačné a asistenčné služby slovenského sprievodcu CK Leonardo počas celého zájazdu 
• cestovné poistenie Plus Európskej cestovnej poisťovne (bez poistenia storna zájazdu) 
• zákonné poistenie CK Leonardo proti úpadku (poistné krytie 500.000 €) 
 

CENA ZÁJAZDU nezahŕňa: 
• iné služby, výlety, vstupy, stravovanie a nápoje neuvedené v rozpise zájazdu 
• alternatívne ubytovanie v 5* deluxe hoteloch po trase zájazdu (Rio – Belmond Copacabana, Iguazu – 
Belmond Das Cataratas, Mendoza – Park Hyatt, Santiago – The Ritz-Carlton) – info v CK 
• alternatívny “nevinársky” program počas dní s degustáciami vín – info v CK 
• sprepitné, vreckové 
• fakultatívne pripoistenie storna zájazdu KCP Plus ECP (bez spoluúčasti) = 435 € / osoba (na sumu 7.750 €) 
 

 



 

 

 

CESTOVNÉ UPOZORNENIA (platné k 10.3.2023): 
• občania SR a ČR nepotrebujú turistická víza na vstup do Brazílie, Argentíny, Paraguaja ani Čile, postačuje 
cestovný pas s platnosťou min. 6 mesiacov po návrate domov a s min. 4 voľnými stranami 
 

• pre vstup do Brazílie a Čile je potrebné predložiť negatívny PCR test nie starší ako 24, resp. 48 hod. pred 
odletom do krajiny alebo platný očkovací certifikát / medzinárodný Covid pas v anglickom jazyku s QR kódom 
o plnom zaočkovaní proti Covid-19 (za plne zaočkovanú osobu sa považuje osoba, ktorej od podania 2. dávky 
ubehlo viac ako 14 dní pred vstupom do krajiny). POZOR! V priebehu roka 2023 sa skoro s istotou očakáva 
zrušenie Covid opatrení aj v týchto krajinách 
• pre vstup do Argentíny a Paraguaja neplatia už žiadne Covid-19 obmedzenia 
 

• na vstup do uvedených 4 krajín nie je povinné žiadne „klasické“ očkovanie proti cudzokrajným chorobám.  
Ale určite odporúčame zvážiť očkovanie Hepatitída A a B a skontrolovať si očkovanie Tetanus. Bližšie informácie 
posktyne MUDr. Ivan Bakoš: www.inocem.sk 

 

• tento zájazd nie je vo všeobecnosti vhodný pre cestujúcich so zníženou mobilitou 
 

 

 

http://www.inocem.sk/

