RIO GRANDE DO NORTE - NORD EST DE BRASIL EXCLUSIU
Dia 26 agost 2017:
Sortida des d'Olot amb autocar fins l'aeroport del Prat. Facturació d'equipatges i vol a Lisboa. Escala
d'unes 4 hores. Vol Lisboa a Natal (durada unes 7 hores)
Arribada a Natal al vespre on us vindrà a rebre un guia i us acompanyarà fins l'hotel

Dia 27 agost:
Al matí, a l'hora convinguda, el guia vindrà al vostre hotel per explicar-vos les sortides programades
que es realitzaran durant el viatge. Us donarà un dossier amb una breu explicació, horaris, lloc de
trobada, etc. Tot ben planificat. També us farà una sèrie de recomanacions per moure's per Natal,
restaurants recomanats, lloc d'interès, productes típics, costums locals, etc. i si teniu qualsevol
pregunta o problema. Tindreu un telèfon d'emergència del nostre guia, on trucar en cas de
necessitat les 24 h.
Aquest dia serà relaxat, per tal de combatre el canvi horari i de temperatura.
A la tarda, desprès de dinar, farem un tour per la ciutat, per conèixer els lloc més emblemàtics de
Natal com la Fortaleza dos Reis Magos, fundada en dia de Nadal de l'any 1599 i que ha donat nom
a tota la ciutat (Natal vol dir Nadal)

Dia 28 d'agost:
Excursió de tot el dia al parc de les dunes. Uns buggys us vindran a buscar a l'hotel desprès
d'esmorzar i començarà el divertit recorregut per les dunes de Genipabu. Cada buggy és per a 3 o
màxim 4 persones més el conductor. Durant el recorregut, a banda de passar-ho molt be amb els
derrapatges del buggy, fareu una parada en una lagoa o llac d'aigua dolça per fer-vos un bany
prendre alguna beguda si us ve de gust. A mig trajecte, passareu amb el buggy per platges verges,
desertes i interminables. farem una parada a mig camí per degustar els sucs de fruita més populars
de Brasil com la caipirinya o la caipifruta i menjar una espectacular broqueta de llagosta a la brasa.
Els més valents es podran llençar per una peculiar tironina en plena natura i comprar artesania
local.

Desprès de dinar en un típic restaurant de la zona i fer una migdiada en una hamaca, davant del
mar, començarà el viatge de retorn a Natal, per la platja, abans no pugui massa la marea.
Una aventura que no oblidareu fàcilment

Dimarts 29 d'agost:
Dia tranquil per poder gaudir de la platja de Natal, descansar i passejar pels carrers de la ciutat o
quedar-se a les piscines de l'hotel. Visitar per lliure els mercats d'artesania i menjar en un bon
restaurant per agafar forces per l'endamà.

Dimecres 30 d'agost:
Sortida al matí desprès d'esmorzar direcció al bonic poble de Pipa. Pel camí farem un parell de
parades per visitar la zona de Tibao do Sul, prendre un bany amb companyia de dofins i gaudir
d'unes vistes formidables, platges desertes y natura al 100%.
Arribada a Pipa, la " Eivissa" Brasilenya, amb els seus estrets carrers, l'ambient bohemi i molt
peculiar. Desprès de sopar a Pipa, tornarem cap a Natal

Dijous 31 agost:
Sortirem direcció nord, cap a Maracajú fins arribar a un complex turístic a la mateixa platja de
Maracajaú. Allà agafarem una llanxa ràpida i anirem 9 Km mar endins, fins a la barrera de corall.
Baixarem en unes plataformes flotants situades entre coralls (MarraNchos) i des d'allà podrem
començar la nostra experiència de l'snorkel (busseig amb ulleres) o els més atrevits poden fer el seu
baptisme d'aigua submergint-te amb ampolles d'oxigen, naturalment amb instructors. la
profunditat de les aigües és molt poca gràcies al corall. depenent de la marea, no h ha més de 180
cm de profunditat. Això fa que tothom es pugui atrevir a fer aquesta experiència: nadar entre
peixos tropicals sense cap perill.
Desprès tornarem a terra amb la llanxa, dinarem i de tornada a natal farem una parada per veure i
provar la varietat de fruites tropicals que hi ha a la zona.

Divendres 1 de setembre:
Potser la experiència més ecològica del viatge. Sortida cap al nord a Galhinos. Aquest pintoresc
poblet només te accés per mar, amb bugye per la platja o en ruc. Es tracta d'un paratge verge, amb
gran biodiversitat gràcies als manglars. Allà coneixerem un personatge molt peculiar, en Junior.
Aquest jove fabrica les seves pròpies embarcacions i ens farà un recorregut pels manglars on
podrem veure peixos estranys, estrelles de mar, un peix prehistòric que només existeix allà i
depenent de la marea veurem cavallets de mar.
En Junior i el seu ajudant, ens prepararan un deliciós dinar a base de peix fresc i ostres, en una
platja deserta. mai heu viscut una experiència com aquesta, Us ho asseguro

Dissabte 2 de setembre:
Dia de relax a Natal. Al vespre, tindrem una experiència musical molt original a Natal.

Diumenge 3 de setembre:
Desprès d'esmorzar visitarem els pobles del sud de Natal. paisatges espectaculars i temps per
prendre algun bany. Visitar el Cajueiro a Pitangui, l'arbre amb la copa més gran del món i que dona
com a fruits els coneguts com anacardos o cajú.
Sopar d'acomiadament del viatge que farem en un conegut restaurant de Natal, especialistes en
l'elaboració dels famosos camarons.

Dilluns 4 de setembre:
Dia de platja i relax . A la tarda, recollida direcció al aeroport i tornada a casa
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