21 daagse

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

De naam Sapa Pana Travel is in 2003 door ons
met zorg gekozen. De woorden 'Sapa' en 'Pana'
zijn ontleend aan het 'Quechua', een inheemse
taal die nog altijd wordt gesproken in delen van
Peru, Ecuador, Bolivia, Chili, Colombia en
Argentinië. In het Quechua betekenen deze
woorden: 'Uw Unieke Reis'.

Wat een prachtige reis heeft u in het verschiet! U gaat verschillende hoogtepunten van Brazilië ontdekken. U start uw reis in de
wonderschone stad Rio de Janeiro. Vervolgens rijdt u met een huurauto naar het schilderachtige plaatsje Paraty, gelegen aan de Costa
Verde. Vanuit São Paulo vliegt u naar Foz do Iguaçu, waar u de watervallen van Iguazu kunt bewonderen. Via Cuiaba reist u vervolgens
naar de Pantanal, één van de grootste moeraslanden ter wereld, een regio met een ongekend rijk dierenleven. Van het dierenrijke Pantanal
vliegt u naar Salvador, de meest Afrikaans aandoende stad van Zuid-Amerika. Hier maakt u kennis met het historische centrum de
‘Pelourinho’. U sluit uw prachtige reis af met een verblijf in Morro de São Paulo, waar u kunt nagenieten van alle indrukken die u heeft
opgedaan tijdens deze reis!
Dag 1: Amsterdam – Rio de Janeiro
Vandaag vliegt u vanuit Amsterdam naar Rio de Janeiro. Bij aankomst wordt u welkom geheten door een van onze medewerkers ter
plaatse, die u naar uw hotel zal begeleiden. U verblijft in Hotel Santa Teresa, dit luxe boutique hotel is een oase van rust en verfijning
in de bruisende metropool, die Rio is. Vanuit de weelderig groene tuin en diverse kamers van het hotel heeft u een spectaculair uitzicht
over de stad en de beroemde Guanabara baai. Het pand waarin het hotel is gevestigd, is van origine een historische fazenda (boerderij),
daterend uit lang vervlogen koloniale tijden. De wijk waar u verblijft, 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 boetiekhotels. Trekpleister in de wijk Santa Teresa is 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.
(overnachting: Hotel Santa Teresa | logies & ontbijt)

Dag 2: Rio de Janeiro
Deze dag wordt u door een Engelssprekende privé-gids opgehaald en brengt u een bezoek aan de beroemde Corcovado met het enorme
Christusbeeld, hét symbool van deze bruisende stad. Bij het beeld heeft u een geweldig uitzicht over de stad. Hierna rijdt u door de stad
naar de Suikerbroodberg waar u met een kabelbaan omhoog gaat. Vanaf hier heeft u een heel ander uitzicht over de stad en ziet u het
Christusbeeld waar u zojuist stond. Een erg indrukwekkende ervaring in deze mooie stad! Na afloop wordt u weer teruggebracht naar
uw hotel.
(overnachting: Hotel Santa Teresa | logies & ontbijt)
Dag 3: Rio de Janeiro
In de ochtend staat er een fietstocht van circa 3 uur op het programma. U maakt hierbij kennis met het zuidelijke gedeelte van de stad,
met bekende trekpleisters maar ook traditionele wijken. U start bij het strand van Copacabana, een belangrijke ontmoetingsplaats voor
de Cariocas (inwoners van Rio de Janeiro). Vanaf hier fietst u naar de Suikerbroodberg. U maakt ook een stop bij de Praia Vermelha
(letterlijk vertaald rood strand), een kleine oase in de metropool. Vanuit Praia Vermelha fietst u verder naar de levendige wijk Botafogo,
waar u een inkijkje krijgt in de leefstijl van de Cariocas wanneer deze niet op het strand te vinden zijn. Hier vindt u de kleurrijke favela
van Dona Marta, de eerste gepacificeerde favela van de stad. Het laatste onderdeel van de fietstocht neemt u mee naar de Lagoa, het
grote meer van de stad, dat omgeven is door groene heuvels en chique buurten. In de avond wordt u meegenomen naar de leukste
bars van de wijk Santa Teresa. U mengt zich hier tussen de Carioca’s, zoals de inwoners van Rio de Janeiro worden genoemd en wordt
aangenaam verrast door de informele cultuur van het nachtleven van Rio.
(overnachting: Hotel Santa Teresa | logies & ontbijt)
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Dag 4: Rio de Janeiro – Paraty (ca. 250 km / 4,5 uur rijden)
Na het ontbijt wordt u bij uw hotel opgehaald en naar de luchthaven van Rio de Janeiro gebracht. Hier kunt u uw huurauto ophalen en
eenmaal in het bezit hiervan kunt u op eigen gelegenheid naar Paraty rijden. Wanneer u Rio de Janeiro voorbij bent, zult u voornamelijk
via de Rodovia Rio-Santos rijden, een van de mooiste wegen van de Braziliaanse kust. De weg loopt parallel aan de kust, omringd door
Atlantisch regenwoud. Het stadje Paraty is aan het water gelegen en heeft een hele eigen karakteristieke, koloniale sfeer. Paraty is
gesticht in 1667 en heeft belangrijke functies in de geschiedenis vervuld als doorvoerhaven van suikerriet, goud en diamanten naar
Portugal. De afgelopen 20 jaar zijn er ook verscheidene (piraten) speelfilms, series en videoclips opgenomen in Paraty. Het centrum is
geheel autovrij en u kunt zo heerlijk ontspannen door de straatjes slenteren. Paraty kende in de 17 e eeuw haar bloeiperiode toen het
gewonnen goud en de diamanten uit de staat Minas Gerais vanuit Paraty naar Europa werden verscheept. Na de onafhankelijkheid van
Brazilië in 1822 kwam hier echter een einde aan, maar de prachtige koloniale gebouwen bleven intact en sinds 1966 staat het autovrije
centrum op de UNESCO lijst van werelderfgoederen. U verblijft in het hotel Pousada Literaria, een elegante pousada gelegen in het
koloniale centrum van Paraty. De pousada heeft een fijne sfeer welke de kunst en cultuur van Paraty weerspiegelt. De naam 'Literaria'
is een verwijzing naar het gelijknamige 'literair' festival begin juli en naar de bibliotheek van de accommodatie. Complementair aan het
geheel is een mooie tuin en restaurant Quintal Das Letras onder de bezielende leiding van chef-kok Claudia Mascarenhas.
(overnachting: Pousada Literaria – logies & ontbijt)

Dag 5 & 6: Paraty
Deze dagen zijn gepland. Een aanrader is het bezoeken van de visafslag en de fruit- en groentemarkt. Daarnaast kunt u een bezoek
brengen aan de Igreja Santa Rita, een kerkgebouw waarin een klein museum is gevestigd. U kunt ook met uw huurauto eropuit gaan
om kennis te maken met de verschillende stranden in de omgeving van Paraty. Zo kunt u naar Ubatuba rijden, welke veelal door
Brazilianen wordt bezocht of het kleine vissersdorpje Picinguaba. Bij een verblijf in Paraty moet u ook zeker een bottocht maken langs
de diverse paradijselijke eilandjes die u hier kunt vinden.
(overnachting: Pousada Literaria – logies & ontbijt)
Dag 7: Paraty – São Paulo – Foz do Iguaçu
In de ochtend verlaat u Paraty en rijdt u naar de luchthaven van São Paulo. Hier levert u uw huurauto in en stapt u aan boord van uw
binnenlandse vlucht naar Foz do Iguaçu. Bij aankomst in Foz do Iguaçu wordt u verwelkomd door een van onze lokale medewerkers en
naar uw hotel gebracht. Uw sfeervolle hotel is als enige accommodatie gelegen in het Braziliaanse deel van het nationale park Foz do
Iguaçu met direct uitzicht op de watervallen. Omdat uw hotel in het natuurpark ligt, heeft u ook de mogelijkheid om de watervallen te
bekijken na sluitingstijd als de overige bezoekers weg zijn.
(overnachting: Belmond Das Cataratas | logies & ontbijt)
Dag 8: Foz do Iguaçu
U kunt deze dag op eigen gelegenheid de Braziliaanse zijde van de watervallen bezoeken. Foz do Iguaçu ligt op de grens van het
drielandenpunt Argentinië, Brazilië en Paraguay. Hier stort de Iguaçu rivier zich in maar liefst 275 watervallen in de Paraná rivier. Het
weelderig groene nationale park waarin de watervallen en Foz do Iguaçu ligt, voegt nog een extra dimensie toe aan dit machtige
schouwspel. Het geheel valt onder de UNESCO wereld erfgoederen lijst. Foz do Iguaçu is 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.
(overnachting: Belmond Das Cataratas | logies & ontbijt)
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Dag 9: Foz do Iguaçu
Vandaag brengt u samen met uw Engelssprekende gids 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 droog pak!
(overnachting: Belmond Das Cataratas | logies & ontbijt)
Dag 10: Foz do Iguaçu – Campo Grande
Deze dag wordt u naar de luchthaven van Foz do Iguaçu gebracht, vanwaar u een binnenlandse vlucht neemt naar Campo Grande. Bij
aankomst in Campo Grande wordt u verwelkomd en naar uw hotel gebracht, waar u een nacht verblijft alvorens u verder reist naar het
natuurgebied van de Pantanal.
(overnachting: Hotel Deville Prime | logies & ontbijt)

Dag 11: Campo Grande – Pantanal
Na het ontbijt wordt u opgehaald bij uw hotel en naar uw accommodatie in de Pantanal gebracht. U verblijf in de Refugio Ecologico
Caiman. Deze kleinschalige lodge ligt op een ranch van 53.000 hectare in de buurt van het stadje Miranda, in het zuidelijke deel van de
Pantanal. Het imposante landschap waar de lodge zich bevindt herbergt prachtige flora en fauna. Refugio Ecologico Caiman bestaat uit
twee verblijven Cordilheira en Baiazinha Lodge. Beide lodges combineren de privacy en exclusiviteit van een woning met het comfort
en gemak van een hotel. Hierdoor heeft u de kans om de Pantanal op een speciale en nieuwe manier te beleven. Beide keukens
bevestigen dat u zich in de Pananal bevindt. Er wordt veelal gebruik gemaakt van lokale ingrediënten zoals zoetwatervis, fijne
vleeswaren en fruit van de Cerrado, zoals Pequi, zuurzak en guavira. Misschien maakt u tijdens uw verblijf wel kennis met een
traditionele barbecue, met bijzondere stukken vlees geserveerd op grote houten palen en de Oreada, een speciaal soort vlees dat
tijdens koele nachten is gedroogd.
(overnachting: Refugio Ecologico Caiman | logies & ontbijt)
Dag 12 & 13: Pantanal
Deze dagen verblijft u in de Pantanal op basis van volpension en u kunt elke dag, in overleg met de gidsen, kiezen uit verschillende
activiteiten. Twee activiteiten zijn overdag en één in de avond. Tot de activiteiten behoren onder andere: fotosafari, wandeltochten,
kanotochten, jeepsafari’s en nachtsafari’s. De Pantanal is ná het Amazonewoud Brazilië ‘s belangrijkste natuurgebied. Het is een soort
seizoen moeras 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, als in een soort van kom vormt die in het regenseizoen langzaam maar zeker volloopt. 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 hyacinth ara.
(overnachting: Refugio Ecologico Caiman | logies & ontbijt)
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Dag 14: Pantanal – Cuiabá – Salvador
Deze dag neemt u afscheid van het natuurgebied de Pantanal en reist u verder naar Salvador. U wordt door de medewerker van de
lodge naar de luchthaven van Cuiaba gebracht, vanwaar u een binnenlandse vlucht neemt naar Salvador. Eenmaal in Salvador
aangekomen staat een van onze lokale medewerkers klaar om u naar uw hotel te begeleiden. Salvador de Bahia is de meest Afrikaans
aandoende stad van Zuid-Amerika, omdat de meeste slaven destijds naar deze regio zijn vervoerd om op de suikerrietplantages te
werken. Nog meer dan in andere delen van Brazilië proeft u hier de zinderende sfeer van een swingende en bruisende cultuur. Slenter
door het oude stadscentrum Pelourinho of breng een bezoek aan de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad, zoals de Praça
Castro Alves, dé plek tijdens het Bahiaanse carnaval. U verblijft in de wijk Pelourinho. Deze stadskern heeft net als de stad Lissabon
twee niveaus die met elkaar worden verbonden door een lift. Salvador is tevens de bakermat van de nationale gevechtsdans de
Capoeira.
(overnachting: Villa Bahia | logies & ontbijt)
Dag 15: Salvador
In de ochtend wordt u door uw gids bij uw hotel opgehaald voor een wandeling door het historisch centrum van Salvador, de Pelourinho.
Dit gedeelte van Salvador is door de UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed in 1985 en het is een eminent voorbeeld van de koloniale
geschiedenis en het symbool van de zwarte beweging in Bahia. U vindt hier verschillende kerken, musea, ateliers van lokale kunstenaars,
winkels en restaurants. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn onder meer het huis van de beroemde Braziliaanse schrijver Jorge
Amado, de culturele groep Olodum (bekend van Micheal Jackson’s hit ‘They don’t care about us’) en de kerk van São Francisco. U
bezoekt ook de Elevador Lacerda (lift) gebouwd in 1873 om de bovenstad van Salvador te verbinden met de benedenstad. Vanaf hier
geniet u van een panoramisch uitzicht over de baai van de Allerheiligen en de Mercado Modelo. In de Mercado Modelo vindt u veel
handwerken, een leuke locatie om souvenirs te kopen.
(overnachting: Villa Bahia | logies & ontbijt)

Dag 16: Salvador – Morro de São Paulo
Vandaag wordt u bij uw accommodatie opgehaald en vaart u in internationaal gezelschap per boot naar Morro de São Paulo. Op Morro
de São Paulo verblijft u enkele dagen in een sfeervol verblijf op een rustige plek. De accommodatie biedt u alle comfort.
(overnachting: Villa dos Orixas | logies & ontbijt)
Dag 17 & 18: Morro de São Paulo
U verblijft op Praia do Encanto (6 km ten zuiden van Morro de São Paulo) met zijn harmonisch landschap van jungle en kokosnootbomen
tot fijn zandstrand en mangroves. Praia do Encanto is tevens het meest ongerepte strand van Morro de São Paulo. Op dit eiland vindt
u tevens een natuurgebied van circa 10.000 m 2. Op het centrale plein vindt u tal van leuke restaurants, marktjes en handwerk
tentoonstellingen vindt. U kunt hier heerlijk genieten van het strand, de mooie omgeving en de lokale cultuur.
(overnachting: Villa dos Orixas | logies & ontbijt)
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Dag 19: Morro de São Paulo – Salvador – Rio de Janeiro
Uw verblijf op Morro de São Paulo komt vandaag teneinde. Vanuit Morro de São Paulo neemt u de boot terug naar Salvador. Dan wordt
u naar de luchthaven van Salvador gebracht waar u een binnenlandse vlucht neemt naar Rio de Janeiro. Bij aankomst in Rio de Janeiro
wordt u naar uw hotel gebracht, waar u nog een nacht verblijft alvorens u terugvliegt naar Nederland.
(overnachting: Hotel Santa Teresa | logies & ontbijt)
Dag 20: Rio de Janeiro – Amsterdam
Uw reis door Brazilië komt vandaag helaas ten einde. U wordt naar de luchthaven van Rio de Janeiro gebracht waar u aan boord stapt
van uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam. U zult hier de volgende dag aankomen.
Dag 21: Amsterdam
U arriveert vandaag in Amsterdam.

Prijs: Ca. €7.790,- 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:
• binnenlandse vluchten, economy class
• 16 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
• 3 overnachtingen in Refugio Ecologico Caiman op basis van volpension en alle excursies onder begeleiding van professionele
gidsen
• 3 dagen huurauto (Cat. G: Renault Duster 1.6 of vergelijkbaar alternatief) incl. basisverzekering, vanuit Paraty met drop-off in
São Paulo
• alle transfers en excursies (met Engelssprekende gidsen) zoals vermeld
• 24/7 onze back-up; lokaal en in Nederland
• uitgebreid reisbescheidenpakket met kleine attentie
Niet inbegrepen:
• internationale vluchten, desgewenst reserveren we deze voor u
• early check-in / late check-out, op basis van beschikbaarheid wordt deze soms door hotel gegeven. Wilt u er zeker van zijn
dat u dit heeft, informeer bij ons naar de meerprijs.
• publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
• 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.
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Wat maakt ons bijzonder?
Door de klassieke hoogtepunten van Latijns-Amerika te combineren met hoogwaardige
‘off the beaten track’ ervaringen, creëren wij onvergetelijke reisherinneringen.
100% Latijns-Amerika.
Betrouwbaar: Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest!
Al 15 jaar gedreven en ambitieus.
Onze inspirerende expertise + uw wensen = de perfecte combinatie voor Uw Unieke Reis.
Een gepaste prijs voor een unieke ervaring.
Sterk netwerk ter plaatse, waar wij dagelijks contact mee hebben.
Respect voor lokale natuur & cultuur.
Vertrouwd op reis: aangesloten bij ANVR & SGR.

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 én aanvullende voorwaarden Sapa Pana Travel:
www.sapapanatravel.nl/voorwaarden
Denkt u aan uw reis- en/of annuleringsverzekering?
Waarom een annuleringsverzekering ?
Uw reis moeten annuleren, dat is al vervelend genoeg. Daar
kunt u geen financiële zorgen bij gebruiken. Sluit u de
Kortlopende Annuleringsverzekering af, dan krijgt u bij
annulering vóór de reis, wanneer het valt onder de
voorwaarden, de annuleringskosten vergoed. Een
geruststellende gedachte. Moet u onverwachts de reis
afbreken? Dan krijgt u voor de niet-gebruikte dagen de kosten
vergoed. Met de Dubbel-Zeker variant speelt u helemaal op
safe. Moet u eerder huiswaarts, dan krijgt u de volledige
reissom terug, tot maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs tot
de voorlaatste dag van de vakantie.

Waarom een reisverzekering ?
Medische kosten kunnen al gauw hoog oplopen. Zeker in het
buitenland. U krijgt vaak andere zorg dan in Nederland en
bovendien tegen een ander tarief. Meestal vergoed uw
zorgverzekeraar, dat wat in Nederland gangbaar is. Het
meerdere komt dan voor eigen rekening. Met de Kortlopende
Reisverzekering worden al uw onvoorziene medische kosten
vergoed.100%. Waar u ook bent.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende reisverzekering
check of deze ook werelddekking heeft. Wij raden u aan
geneeskundige kosten en ongevallen te verzekeren.

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.
Wij zijn partner van Allianz Global Assistance. Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag.
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Volg ons op onze ‘Social Media’; een mooie voorbereiding op uw reis!
Op ondergenoemde 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 ☺
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