
Chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę i wystąpić 
 w najsłynniejszym na świecie karnawale  

w Rio de Janeiro? 
 

Dzięki współpracy ze szkołą samby Unidos de Bangu udało nam się zarezerwować 
limitowaną liczbę miejsc w przyszłorocznej paradzie karnawałowej właśnie w tej szkole! 
 

Każdy może wziąć udział w naszym projekcie! 
Oferujemy zarówno miejsca dla tancerzy, jak i dla osób nietańczących. Zadbamy o 

Twoje przygotowanie. Organizujemy profesjonalne warsztaty obejmujące naukę kroku 
podstawowego samby karnawałowej, samba no pé, samba styling oraz podstawy języka 
portugalskiego. 
 

Nasza szkoła samby 
GRES Unidos de Bangu w 2018 roku jako pierwsza szkoła otworzy parady 

karnawałowe na Sambódromo da Marquês de Sapucaí w Rio de Janeiro. Jest to szkoła z 
wieloletnią tradycją – w listopadzie 2017 roku obchodzić będzie 80 urodziny. Bangu to 
najstarsza szkoła wschodniej strefy Rio de Janeiro, będącej kolebką wielu znakomitych szkół 
samby, m.in. Mocidade. Już w latach 1958 – 1963 zajmowała wysokie miejsca w czołówce. Od 
tego czasu doświadczyła wzlotów i upadków. Obecnie przeżywa renesans pod rządami nowego 
prezydenta Marcelo do Rap, znanej postaci brazylijskiego show biznesu. Bangu koronowała 
nową królową, którą została gwiazda muzyki funk, piosenkarka Lexa, oraz zatrudniło najbardziej 
utytułowanych choreografów w świecie samby. 

Paradowanie z Unidos de Bangu to okazja do uczestnictwa w historycznym momencie 
w dziejach tej szkoły, która niedawno przeszła transformację i zyskała nowe oblicze.  
 
Odwiedź fanpage szkoły: 
https://www.facebook.com/UnidosDeBanguoficial/   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Termin karnawału w Rio de Janeiro na rok 2018: 
początek: piątek, dn. 9 lutego 2018 roku 
koniec: środa, dn. 14 lutego 2018 roku 
 
 

Harmonogram: 
lipiec – wrzesień: wstępny nabór 
 
wrzesień:  

- spotkania organizacyjne 
- wysłanie danych osobowych do rejestracji w szkole jako artysta biorący udział w 

paradzie, oraz wymiarów do produkcji kostiumów 
 
październik – styczeń: warsztaty w Warszawie 
 
16 – 20 października: wybór kostiumów (po otrzymaniu projektów od szkoły) 
 
do 25 października: potwierdzenie zakupu kostiumu oraz opłacenie jego kosztu 
 
listopad: potwierdzenie grupowej rezerwacji hotelowej oraz zakup grupowych biletów 
lotniczych 
 
30 stycznia – 06 lutego: wylot do Rio 
1 – 3 lutego: Brasil Samba Congress 
3 – 8 lutego: odbiór kostiumów na paradę 
9 lutego: parada karnawałowa Unidos de Bangu 
10 – 12 lutego: parady pozostałych szkół samby na Sambodromie 
13 – 24 lutego: powrót do Warszawy  
 
 

https://www.facebook.com/UnidosDeBanguoficial/


Koszty: 
Noclegi: 150 PLN za noc w pokoju 3 osobowym, ze śniadaniem na os. w hotelu 4* Novotel 
Santos Dumont (dostępne są również pokoje dwu i jednoosobowe, których cena jest 
odpowiednio wyższa). 
 
Loty: 2000 – 4000 PLN: koszt szacunkowy, dokładny koszt biletów uzyskamy po ustaleniu ilości 
osób oraz dokładnych dat podróży 
 
Transfery: lotnisko – hotel w dniu przylotu, hotel – Sambodrom w dniu parady, hotel – lotnisko 
w dniu wylotu – gratis dla osób paradujących (od osób towarzyszących dopłata, koszt do 
potwierdzenia), pod warunkiem, że grupa min. 10 osób będzie podróżować wspólnie 
 
Udział w paradzie (zawiera cenę zakupu pełnego kostiumu): 
500 USD ala: paradowanie na ziemi – strój zakryty 
900 USD platforma: paradowanie na podeście – strój bikini do samby wraz z butami 
 
Warsztaty samby i języka portugalskiego:  
kwota uzależniona od ilości zgłoszonych chętnych  
 

Dodatkowe atrakcje (nieobowiązkowe): 
Wizyty w szkołach samby i udział w ich próbach: gratis 
 
Brasil Samba Congress: 3 dni warsztatów i imprez z najlepszymi instruktorami samby 
brazylijskiej na świecie – koszt  około 740 PLN, dla grupy minimum 10 osób, 15% zniżki 
 
Miejsce na trybunach w dniu parady: od 50 USD w górę, możliwość uzyskania zniżek za 
pośrednictwem szkoły lub agencji 
 
Lokalne wycieczki: jesteśmy w kontakcie z dwoma tour operatorami, którzy po 
doprecyzowaniu naszych potrzeb, przedstawią nam spektrum dodatkowych atrakcji 
 
Powyższe ceny mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu, kosztu przelewu 
bankowego lub przekazu pieniężnego. 
Ostateczne ceny znane będą w momencie gotowości do potwierdzenia rezerwacji. 
 

Płatności: 
Za noclegi i loty przewidujemy płatność indywidualną przez każdego z uczestników. Po 

dokonaniu rezerwacji grupowych podamy Wam ich kody oraz bezpośrednie linki do stron lub 
numery telefonów do partnerów (hoteli, linii lotniczych), u których będzie można uiścić 
należność. W razie jakichkolwiek trudności, będziemy służyć pomocą. 
Poinformujemy Was również szczegółowo o warunkach anulacji bądź modyfikacji rezerwacji. 

 
 
 

W szkołach samby planujemy dokonać jednorazowej płatności za wszystkich 
uczestników parady, obniżając w ten sposób koszty opłat transakcyjnych oraz unikając 
różnorodnego przewalutowania. Niestety szkoły samby nie dysponują portalami do płatności 
online ani terminalami do obsługi kart płatniczych. 

Po opłaceniu stroju nie będzie możliwości anulowania udziału w paradzie, a jedynie 
przekazania miejsca innej osobie. 

 
Ważne informacje: 

 Osoby biorące udział w paradzie zobowiązują się do opanowania tekstu samba enredo 
(piosenki będącej motywem przewodnim parady). 

 Osoby tańczące na platformach powinny opanować krok podstawowy samby w 
stopniu umożliwiającym wykonywanie go na przemian z pozami i figurami przez cały 
czas występu trwającego od 40min do 1,5h.  
Przygotowanie odbędzie się podczas warsztatów.  

 W lutym w Rio de Janeiro zdarza się, że temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza. 
Mimo, że parady odbywają się nocą, kiedy jest trochę chłodniej, konieczna jest dobra 
kondycja fizyczna umożliwiająca długotrwały taniec na platformie w trudnych 
warunkach atmosferycznych w stroju zawierającym ciężkie bądź niewygodne elementy 
np. stelaż z piórami.  

 Rio de Janeiro jest szczególnie niebezpieczne w okresie karnawału. Grasują tam 
kieszonkowcy czatujący na turystów, możemy trafić na nieuczciwych taksówkarzy, 
sprzedawców, a nawet restauratorów. Wybranie się tam jako grupa, z osobami 
znającymi lokalne realia, pomoże uniknąć wielu zagrożeń, niemniej jednak chcemy 
uświadomić Wam potencjalne ryzyka i zachęcić do podjęcia kroków ostrożności 
zarówno przed wyjazdem, jak i na miejscu, takich jak: 

 posiadanie ubezpieczenia w podróży, 

 przechowywanie dokumentów i pieniędzy w bezpiecznym miejscu, 

 przy sobie zawsze należy mieć jedynie ksero dokumentów (paszportu, ubezpieczenia) 

 pytanie taksówkarza o cenę przejazdu w dane miejsce zanim wsiądziemy do taksówki 
(słownictwo przećwiczymy na warsztatach), 

 dyskretne posługiwanie się drogim sprzętem elektronicznym, np. aparatem 
fotograficznym, telefonem komórkowym, laptopem, 

 nie oddalanie się od toreb, plecaków itd. na plaży. 
 Wyjazd organizujemy z pasji do samby i kultury brazylijskiej. Nie jest on komercyjny. 

Nie narzucamy sztywnych zasad co do tego, z których opcji możecie skorzystać. 
Wszystkie możliwe scenariusze są dostępne, tzn. możecie lecieć na okres krótszy lub 
dłuższy niż sugerowany, skorzystać z naszych wynegocjowanych stawek grupowych na 
noclegi i loty, bądź zorganizować je we własnym zakresie. 

 Osoby towarzyszące są mile widziane.  
 

Do zobaczenia w Rio!!! 
A wcześniej kilka razy w Warszawie na naszych spotkaniach i warsztatach! 

 
Dołącz do nas!  

rio@magiadosamba.pl 



Poznaj organizatorki projektu Rio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnieszka Koś 
Jedna z pierwszych instruktorek i tancerek samby brazylijskiej w 
Polsce. Dyplomowana instruktorka tańca. Choreograf. 
Sambę tańczy od 2004 roku. Swoje umiejętności szlifowała na 
licznych warsztatach i zajęciach u najlepszych instruktorów 
samby w Europie i Brazylii.  
Od 2005 roku promuje kulturę brazylijską poprzez występy 
artystyczne i pracę instruktorską. Realizuje własne projekty 
taneczne z grupą Magia do Samba, której jest współzałożycielką. 
W 2016 roku jako passista w szkole samby Bom das Bocas wzięła 
udział w karnawałowej paradzie w Rio de Janeiro (Três  Rios). 
 
 
Parada na Sambodromie to niesamowite przeżycie, nie ma 
drugiego takiego karnawału na całym świecie! Taniec, muzyka, 
pozytywna energia i ludzie którzy kochają celebrować życie -  
wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat.  
 
Właśnie w ten świat chcę Was zaprosić, świat pełen radości i 
uśmiechu, bo „karnawału się nie ogląda - w nim się żyje”! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Vieira 
Pomysłodawczyni i główna organizatorka wyjazdu do Rio na 
karnawał 2018.   
Eva z Brazylią związana jest od 2003 roku, kiedy to po raz 
pierwszy odwiedziła Rio de Janeiro.  Już w 2004 roku otrzymała 
zaproszenie do paradowania jako solistka na karnawale. W 2012 
dołączyła do grupy choreograficznej London School of Samba. 
Finalistka Samba Queen w Coburgu.  
w 2014 otworzyła paradę jednej z najwyżej notowanych szkół 
samby w Rio de Janeiro podczas karnawału, tańcząc na froncie jej 
pierwszego pojazdu.  
Obecnie jest aktywna jako instruktorka Zumba® Fitness 
posiadająca aż 7 stopni specjalizacji.  

 
Podczas parady karnawałowej w Rio w 2014 obserwowałam 
międzynarodowe grupy tancerzy i postanowiłam, że następnym 
razem chcę wystąpić w Rio z ekipą z Polski. Przez kolejne lata 
nawiązywałam kontakty oraz szukałam osób chętnych do wzięcia 
udziału w projekcie.  
W tym roku dzięki Magia do Samba marzenie stało się 
rzeczywistością. Z całego serca polecam wszystkim, to jedyne w 
swoim rodzaju doświadczenie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katarzyna Koś 
Przygodę z sambą rozpoczęła w 2004 roku, co czyni ją jedną z 
pierwszych tancerek samby brazylijskiej w Polsce. Nie 
ograniczając się jedynie do samby, swoje umiejętności taneczne 
rozwijała w różnych stylach i pod okiem wybitnych instruktorów 
w Polsce i za granicą.  
Od 2010 roku instruktorka  Zumba® Fitness, od 2014 instruktorka 
zajęć grupowych fitness.  
Współzałożycielka i solistka grupy Magia do Samba. 
Na specjalne zaproszenie szkoły samby Bom das Bocas wystąpiła 
w ala de passistas na karnawale 2016 w Três Rios.  
 
 
Prowadząc zajęcia staram się przekazywać moim podopiecznym 
cudowną moc tańca, zależy mi na tym by na moment przenieśli 
się do mistycznego świata muzyki.   
 
Brazylijski karnawał to właśnie ten czas, czas oderwania się od 
codzienności jednoczący ludzi we wspólnym celu. Wyzwala od 
ograniczeń i pozwala zatracić się w tańcu i muzyce, to pura 
alegría - radość w czystej postaci. 

 


