Inspiratiereis
Brazilië
Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest …

Sapa Pana Travel is gespecialiseerd in individuele maatwerkreizen. Een reis wordt volledig op uw wensen
afgestemd, u reist individueel en alles hebben we tot in detail voor u verzorgd. Deze reis is slechts een
voorbeeld van wat we kunnen organiseren voor u, of wel we kunnen een reisvoorstel, net zolang
aanpassen tot het geheel naar úw wens is!
Neemt u contact met ons op voor aanvullende informatie:
073 -6106204 of info@sapapanatravel.nl

21 dagen
Tijdens deze reis maakt u kennis met het veelzijdige en kleurrijke land Brazilië. U begint in São Paulo,
waar u samen met een gids kennis maakt met deze indrukwekkende wereldstad. Vervolgens maakt u een
binnenlandse vlucht naar Campo Grande, het startpunt waarvan u voor een aantal dagen met de
huurauto er op uit gaat. U bezoekt het waterrijke gebied van Bonito en de Pantanal, een moerasland met
een zeer rijke flora en fauna. Hierna vliegt u naar de hoofdstad Brasilia, waar u o.a. kennis maakt met de
prachtige architectuur van de beroemde architect Oscar Niemeyer. U vervolgt uw reis naar de
watervallen van Iguaçu, een natuurlijk schouwspel op de grens met Argentinië. Tenslotte reist u via de
wereldberoemde wonderstad Rio de Janeiro, naar het plaatsje Búzios om daar de laatste dagen heerlijk
tot rust te komen voordat u weer terug naar huis gaat.
Dag 1: Amsterdam – São Paulo
Vandaag vliegt u vanuit Amsterdam naar São Paulo. Bij aankomst wordt u welkom geheten door een van
onze medewerkers ter plaatse, die u naar uw hotel zal begeleiden. São Paulo wordt ook wel eens het New
York van Zuid-Amerika genoemd, want het is veruit het belangrijkste zakencentrum van het continent.
De Paulista‟s staan er om bekend dat ze hard werken, maar wanneer het tijd voor ontspannen is, dan
weten ze hier ook goede invulling aan te geven, zo vindt u er onder meer veel goede restaurants en
interessante winkels. Het stadspark Ibirapuera is tevens een plek waar veel inwoners van de stad tijdens
hun vrije uren te vinden zijn.
(overnachting: Hotel 155: logies & ontbijt)

Dag 2: São Paulo
Vandaag maakt u kennis met de vijfde grootste stad ter wereld, São Paulo, met 18 miljoen inwoners.
Deze stad is ongeveer net zo divers als de afmetingen doen vermoeden: van het historische centrum van
de stad en Chinatown naar Bela Vista (de Italiaanse wijk) en het nieuwe financiële district, São Paulo is
een conglomeraat van contrasterende voorsteden en wijken. Het is een miniatuur wereld in zijn eigen
recht. U bezoekt vandaag enkele bezienswaardigheden zoals de MASP Kunstmuseum, de Ibirapuera Park,
de Praça da Republica, de Butantan Instituut en de Regeringspaleis. De entreegelden zijn niet bij deze
excursie inbegrepen. Na afloopt wordt u terug naar uw accommodatie gebracht.
(overnachting: Hotel 155: logies & ontbijt)
Dag 3: São Paulo – Campo Grande – Bonito
Deze ochtend wordt u naar de luchthaven van São Paulo gebracht vanwaar u een binnenlandse vlucht
zult maken naar Campo Grande. Bij aankomst staat er een huurauto voor u klaar (cat. X: Volkswagen
Gol of vergelijkbaar alternatief). Op eigen gelegenheid rijdt u via de prachtige route naar uw
accommodatie in Bonito.
(overnachting Moinho de Vento: logies en ontbijt)

Dag 4: Bonito
Deze dag kunt u vrij besteden om Bonito te verkennen. De plek waar u nu bent was 550 miljoen geleden
nog een zee. Tegenwoordig is het een van de meest fascinerende waterrecreatie gebieden ter wereld. Dit
gebied bezit namelijk nog voedingstoffen uit de zeebodem waardoor er veel dieren worden aangetrokken
tot dit gebied. Een ideale start voor uw ontdekkingstocht door de Pantanal.
(overnachting Moinho de Vento: logies en ontbijt)
Dag 5: Bonito - Pantanal
Na het ontbijt rijdt u naar de Pantanal, waar u de komende dagen zult verblijven. De Pantanal is ná het
Amazonewoud Brazilië's belangrijkste natuurgebied. Het is een soort seizoensmoeras dat voor de helft
van het jaar onder water staat en voor de andere helft droog valt. In de regentijd stroomt water van de
omliggende gebieden de Pantanal in die een soort van kom vormt waarin zich het water ophoopt. Als het
water er 'geleidelijk' weer uit stroomt, blijven de voedingsstoffen achter die de Pantanal tot een
biologisch zeer rijk gebied maken. De rivieren barsten van de vis en de oevers daardoor van de
watervogels en kaaimannen. Andere karakteristieke dieren van de Pantanal zijn de reuzenmiereneter, de
reuzenotter, de anaconda, de capibara en de prachtige hyacint ara.
(overnachting Fazenda Baía Grande: volpension)

Dag 6 en dag 7: Pantanal
Deze dag heeft u de gelegenheid om te genieten van Pantanal en zijn mooie flora en fauna. De
accommodatie waar u verblijft, biedt verschillende excursie mogelijkheden om het gebied te verkennen.
(overnachting Fazenda Baía Grande: volpension)
Dag 8: Pantanal – Campo Grande
Vandaag rijdt u terug naar Campo Grande, waar u een nacht verblijft alvorens u verder reist naar de
Braziliaanse hoofdstad Brasilia.
(overnachting Vale Verde: logies & ontbijt)
Dag 9: Campo Grande – Brasilia
Na het ontbijt rijdt u naar de luchthaven van Campo Grande waar u uw huurauto inlevert. Vervolgens
neemt u een binnenlandse vlucht naar de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. Bij aankomst aldaar wordt u
door een van onze mensen ter plaatse naar uw accommodatie gebracht.
(overnachting Brasilia Palace Hotel: logies & ontbijt)

Dag 10: Brasilia
Vandaag maakt u een tour door de ultramoderne stad Brasília. Tijdens deze tour, met uw privé-gids, ziet
u het parlementsgebouw en tal van voorbeelden van de prachtige architectuur, in het bijzonder die van
Oscar Niemeyer (de beroemdste architect van Brazilië). U bezoekt onder andere het Dom Bosco
heiligdom, de Blauwe Kerk (een van de modernste kerken ter wereld) en de Juscelino Kubitschek
Memoriaal - gewijd aan de president die de hoofdstad verplaatste naar het midden van het land in de
jaren ‟50. Na een bezoek aan de administratieve, residentiële, commerciële en culturele sectoren van de
stad gaat de tour verder naar de kerk van Nossa Senhora de Fátima en twee andere Niemeyer projecten.
U zult ook een bezoek aan de kathedraal (een van de belangrijkste monumenten Brasília) en de tv-toren
(die een panoramisch uitzicht over de stad biedt) brengen. De tour eindigt bij het Alvorada Palace - de
officiële residentie van de president van Brazilië. Tijdens deze excursie wordt voor de lunch gezorgd.
(overnachting Brasilia Palace Hotel: logies & ontbijt)
Dag 11: Brasilia – Foz do Iguaçu
Deze dag wordt u naar de luchthaven van Brasilia gebracht waar u een binnenlandse vlucht neemt naar
Foz do Iguaçu. Bij aankomst in Foz do Iguaçu wordt u door een van onze lokale medewerkers naar uw
accommodatie gebracht.
(overnachting Nadai Comfort: logies & ontbijt)
Dag 12: Foz do Iguaçu
Deze ochtend wordt u door uw gids meegenomen naar de Braziliaanse zijde. Foz do Iguaçu bestaat uit
ongeveer 275 watervallen en deze zijn het beste in de ochtend te bezoeken omdat de lichtinval op het
water dan op haar mooist is. Wanneer de zon opkomt verschijnen er aan alle kanten regenbogen. Er
loopt een pad tot helemaal onderaan de naar beneden denderende watermassa met diverse mooie
uitkijkpunten. Na afloop wordt u terug naar uw accommodatie gebracht.
(overnachting Nadai Comfort: logies & ontbijt)

Dag 13: Foz do Iguaçu
Vandaag brengt u een bezoek aan de Argentijnse zijde van de watervallen. Wanneer u van boven recht in
de “Garganta del Diablo” (Duivelskeel) kijkt, begrijpt u meteen hoe dit gedeelte aan haar naam gekomen
is. Hier laat de natuur haar ware aard zien. Het is echt een unieke ervaring om zo dicht op deze waterval
te staan. U zult dit overigens wel met een nat pak moeten bekopen, maar in de vorm van de zon zorgt de
natuur ook weer voor een droogpak!
(overnachting Nadai Comfort: logies & ontbijt)

Dag 14: Foz do Iguaçu – Rio de Janeiro
U neemt vandaag afscheid van de indrukwekkende watervallen van Foz do Iguaçu om af te reizen naar
de metropool Rio de Janeiro. U wordt naar de luchthaven van Foz do Iguaçu gebracht waar u aan boord
gaat van de binnenlandse vlucht naar Rio de Janeiro. Bij aankomst wordt u welkom geheten en naar uw
hotel gebracht. U verblijft in een kleinschalig hotel in de sfeervolle wijk Santa Teresa.
(overnachting Casa Amarelo: logies & ontbijt)

Dag 15 en dag 16: Rio de Janeiro
Deze dagen zijn vrij gepland. Rio de Janeiro is de hoofdstad van de gelijknamige staat in het zuidoosten
van Brazilië. De stad ligt aan een wijde baai, de Baía de Guanabara, en was tot 1960 hoofdstad van
Brazilië. De stad is beroemd om het reusachtige standbeeld Christus de Verlosser, op de 710 meter hoge
Corcovado en zijn drukbezochte stranden, zoals Copacabana en Ipanema. Ook is Rio bekend vanwege de
vele sloppenwijken, genaamd favelas. Rio de Janeiro is de thuishaven van vier voetbalclubs die op het
hoogste niveau uitkomen. Het Maracanã is één van de grootste voetbalstadions ter wereld. Het
uitbundige gevierde Carnaval wordt jaarlijkse bezocht door duizenden toeristen. De wijk Santa Teresa is
het oudste gedeelte van de stad. De mooie villa‟s in dit deel van de stad stammen vrijwel allemaal uit het
einde van de negentiende, begin twintigste eeuw. Een aantal van deze villa‟s zijn de laatste jaren
gerenoveerd tot kleinschalige boetiek hotels. Trekpleisters zijn de Escadaria Selarón, de kleurrijke trap
met allerlei tegeltjes gemaakt door de Chileense kunstenaar Jorge Selaron en natuurlijk de Santa Teresa
tram. Het is een leuke wijk met veel leven, leuke barretjes en goede restaurants. De wijk ligt tegen Lapa,
het uitgaansgebied met onder meer Rio Scenarium en het echte centrum van Rio de Janeiro. Met een taxi
bent u binnen ca. 20 minuten in Copacabana of Ipanema.
(overnachting Casa Amarelo: logies & ontbijt)
Dag 17: Rio de Janeiro – Búzios
Vandaag wordt u bij uw hotel opgehaald en naar Buzios gebracht, een kustplaats op ongeveer 170
kilometer ten noorden van Rio de Janeiro. Door velen wordt deze plaats ook wel „het paradijs op aarde‟
genoemd vanwege haar vele stranden. Buzios staat ook bekend vanwege haar unieke architecturale stijl.
Gebouwen mogen niet hoger zijn dan twee verdiepingen. Hier zijn een aantal speciale constructies uit
voort gekomen. Het concept achter deze stijl is om de eenheid tussen de mens en de natuur te
behouden.
(overnachting Aguazul Pousada: logies & ontbijt)
Dag 18 en dag 19: Búzios
Deze dagen bent u in de gelegenheid om zelf deze kustplaats te ontdekken. Buzios biedt u de
mogelijkheid om te snorkelen of duiken, maar ook winkelen aan de gezellige Rua das Pedras welke ook
vele terrassen en restaurants kent. Maar u kunt natuurlijk ook heerlijk ontspannen aan een van de vele
strandbars onder het genot van een cocktail.
(overnachting Aguazul Pousada: logies & ontbijt)
Dag 20: Búzios –Rio de Janeiro – Amsterdam
Vandaag komt uw unieke reis door Brazilië teneinde. U wordt in de middag naar de luchthaven van Rio
de Janeiro gebracht, waar u aan boord gaat van uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam.
Dag 21: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam.

Einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. € 5.720,- p.p.*
* Op basis van 2 samen reizende personen
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen

Inbegrepen:
 ALLE internationale vluchten, economy class
 ALLE binnenlandse vluchten, economy class
 ALLE 16 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 03 overnachtingen in Fazenda Baia Grande op basis van volpension en alle excursies onder
begeleiding van professionele gidsen
 ALLE 07 dagen huurauto (Cat. C: VW Gol 1.0 of vergelijkbaar alternatief) incl. basisverzekering
vanuit Campo Grande
 ALLE transfers en excursies zoals vermeld
 mooi reisboek of reisgids
 24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
Niet inbegrepen:
 publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
 reserveringskosten €15,- p.p.
 reis- en annuleringsverzekering
 per boeking maken wij één factuur, op naam van de hoofdboeker. Mocht u dit anders wensen,
dan zijn wij genoodzaakt € 25,- extra administratiekosten per factuur in rekening te brengen.

Waarom met Sapa Pana Travel reizen?
Sapa Pana Travel verzorgt Unieke, luxe, individuele reizen op maat naar Latijns-Amerika en Antarctica.
Ú bepaalt hoe uw reis eruit komt te zien en met alles wordt rekening gehouden met úw wensen.







Persoonlijke ervaring; Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest!
Jarenlange expertise (founded 2003) & een sterk netwerk ter plaatse
Optimale prijs/kwaliteitverhouding
U bepaalt hoe úw Unieke Reis eruit zal zien!
Bijzondere, luxe accommodaties met goede service, kleinschalig en gelegen op prachtige locaties
Bij het reserveren van een reis kunnen wij, desgewenst, restaurants aanbevelen of andere
specifieke wensen invullen

UW REIS IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN.
GA OP REIS MET EEN GEVOEL VAN ZEKERHEID!
Sapa Pana Travel is aangesloten bij de ANVR, het SGR en CFR.
Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen
en van de informatie daarover. www.anvr.nl

Deze reis valt onder de garantie van het SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument verzekerd is
zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de
overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. www.sgr.nl

Deze reis valt onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument
die deelneemt aan door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de
reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten
vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen indien wij u vervroegd
moeten repatriëren. www.calamiteitenfonds.nl

 Onze reizen hebben de ANVR-reisvoorwaarden:
www.sapapanatravel.nl/voorwaarden
 Denkt u aan uw reis- en/of annuleringsverzekering?
Waarom een annuleringsverzekering ?
Dekking van annuleringskosten tussen het moment van boeken en vertrek. Dekking van alle niet
gebruikte reisdagen, als de reis abrupt moet worden afgebroken.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende annuleringsverzekering checkt u het maximaal
verzekerde bedrag. Mogelijk dekt dit bedrag niet uw gehele reissom en wilt u dit aanpassen.
Waarom een reisverzekering ?
Repatriëring wordt ook zonder medische noodzaak vergoed. Met de uitbreiding Geneeskundige
kosten worden hoge medische rekeningen in het buitenland 100% vergoed.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende reisverzekering check of deze ook werelddekking
heeft. Wij raden u aan geneeskundige kosten en ongevallen ook te verzekeren.
Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag.



Connect met onze Social Media; mooie voorbereiding op uw reis!
Op onze Facebook & Twitter pagina‟s plaatsen wij regelmatig wetenswaardigheden over de
bestemmingen, tips, actualiteiten en nieuwtjes. Dit alles om u nog beter te informeren over uw
aanstaande reisbestemming!

Think green!
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu,
mensen, natuur en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst mogelijk blijft. Wij voelen
ons hierbij betrokken. Als ANVR reisorganisatie hebben wij een milieuprogramma met
praktische maatregelen. Denk aan het milieu voordat u dit reisvoorstel print 

