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Invest in memories!

drume]ii, punctul final fiind 
Aguas Caliente. Urm`toarea 
destina]ie: Machu Picchu. 
Un nou zbor marcheaz` 
începutul p`r]ii a doua a 
c`l`toriei. Din Anzi 
aterizezi în ora[ul de la 
marginea junglei, Puerto 
Maldonado, iar de acolo te 
aventurezi cu o canoe 
motorizat` în inima p`durii 
amazoniene. De aici te 
întorci la Lima [i apoi 
acas` [i ne poveste[ti prin 
ce întâmpl`ri palpitante ai 
trecut. 

Paraguay [i Brazilia, la 
cascada Iguassu. De aici e[ti 
pe p`mânt brazilian. Pasiu-
ne, soare, relaxare. Astea 
sunt coordonatele sejurului 
brazilian, mai ales în cele 
trei zile petrecute pe Insula 
Ihla Grande. Sejurul t`u ia 
sfâr[it în ora[ul pierzaniei, 
Rio de Janeiro, unde ai ce 
vizita, iar dac` preferi s`-]i 
continui relaxarea de pe 
insul`, faimoasa plaj` 
Ipanema î]i st` la dispozi]ie. 
Cât despre braziliencele din 
zon`... depinde numai de 
farmecul t`u!

Aventurile sud-americane 
[i nu numai \]i sunt oferite 
de Round The World 
Travel prin intermediul  
www.MyAdventure.ro. 
Po]i beneficia de o 
reducere de 5% pentru 
rezervarea oric`rei 
excursii MyAdventure 
pân` la sfâr[itul anului, 
dac` men]ionezi codul 
RTW09ADVENTURE. 

Te-ai plictisit de destina]iile obi[nuite? Vrei ceva nou?  
Traverseaz  ̀Atlanticul! Abia acolo începe vacan]a ta. 

P
o]i încerca varianta 
Peru într-o excursie 
Amazon To The 

Andes – Lares. Vizitezi 
dou` regiuni din Peru, 
începând din inima fostului 

Dac` Peru este prea aven-
turos pentru tine, po]i încer-
ca focul brazilian, tangoul 

argentinian [i, între ele, 
aerul paraguayan [i 
uruguayan în excursia 
In Search Of 
Iguassu. C`l`toria 
începe la Buenos 
Aires, unde petreci 
dou` zile vizitând 

ora[ul. Începi lejer, 
a[a cât s` intri în 

atmosfer`. Apoi traversezi 
cu feribotul Râul de Argint [i 
ajungi în Uruguay, unde 
vizitezi Colonia [i 
Montevideo. La Salto e 
moment de relaxare, spa [i 
b`i termale. Apoi ajungi 
direct la grani]a dintre 

Aventureaz`-te  
\n America de Sud!

Imperiu Incas, 
[i traversezi 
Anzii pân` în 
jungla amazonian`, f`când 
un ocol [i pe la Machu 
Picchu. Punctul de plecare 
este Lima, unde ajungi cu 
avionul pe ce rut` vrei tu. 
Ai un mic r`gaz s` te 
obi[nuie[ti cu aerul 
rarefiat, dar dup` aia e[ti 
îmbarcat în alt avion, care 
te duce la Cuzco, locul 
în]esat de vestigii inca[e. 
Aici vizitezi ora[ul [i 
împrejurimile 
Sacsayhuaman [i Tambo 
Machay. Aventura abia 
acum începe, pentru c` e[ti 
condus de ghizii locali în 
Valea Sacr` a inca[ilor. 
Pentru câteva zile e[ti \n 


