Inspiratiereis Brazilië
17 dagen
Deze reis neemt u mee naar een heel bijzonder stukje Brazilië, namelijk het groene zuiden van het land.
Deze is nog door weinig Europeanen ontdekt. U begint uw reis met een bezoek aan de indrukwekkende
watervallen van Foz do Iguaçu op de grens met Argentinië. Vervolgens vliegt u door naar Porto Alegre.
Vanuit deze plaats gaat u een reis per huurauto maken naar uiteindelijk Florianópolis. U maakt hierbij
kennis met het Braziliaanse wijnstreek, indrukwekkende canyon gebieden en een mooie kustlijn.
Dag 1: Amsterdam – Foz do Iguaçu
Vandaag zal uw reis van start gaan. U vertrekt met een lijndienstvlucht vanuit Amsterdam naar São
Paulo. Nadat u in de avond op het vliegveld bent aangekomen, moet u overstappen voor uw vlucht naar
Foz do Iguaçu. Bij aankomst in Foz do Iguaçu wordt u door een plaatselijk medewerker welkom geheten
naar uw accommodatie gebracht. U verblijft in hotel San Martin, dat op weg naar het nationale park, in
een subtropische omgeving gelegen is.
(overnachting hotel San Martin: logies en ontbijt)
Dag 2: Foz do Iguaçu
Deze dag wordt u door uw gids meegenomen naar de Braziliaanse zijde van de watervallen. 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 hotel San Martin: logies en ontbijt)

Dag 3: 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. Na het bezoek aan de Argentijnse Watervallen gaat u de watervallen van een heel ander level
bezoeken. U gaat met een jeep door de jungle, de omgeving verkennen, via de Sendero Vacaratia route.
Na 8 km arriveert u bij de Puerto Macuco Base waar het tweede gedeelte van de tour begint. Met een
bootje vaart u door de canyons van de Iguassu Rivier tot aan de watervallen. Na het bewonderen van de
rustige kant van het San Martin eiland gaat u naar de Tres Mosqueteros waterval, waar de zeer
indrukwekkende Braziliaanse, Argentijnse, maar ook de Duivelskeel goed te zien zullen zijn. Vervolgens
vaart u langs de kust naar de waterval van San Martin waar u een onvergetelijke ervaring zal beleven,
door een immens grote waterval van dichtbij de bewonderen.
(overnachting hotel San Martin: logies en ontbijt)

Dag 4: Foz do Iguaçu – Porto Alegre – Bento Gonçalves (ca. 130 km, ong. 2 uur rijden)
U wordt naar de plaatselijke luchthaven gebracht en vertrekt met een binnenlandse vlucht naar Porto
Alegre. Hier staat een huurauto voor uw klaar (Cat C: Volkswagen Gol of vergelijkbaar alternatief). Met
deze huurauto gaat u op weg naar het stadje Bento Gonçalves. U bevindt zich nu middenin een gebied,
waar de beste Braziliaanse wijnen vandaan komen. Bento Gonçalves staat bekend om haar rode wijnen,
waarbij men gebruik maakt van bekende druivenrassen zoals de Merlot en Cabernet Sauvignon.
Onderweg passeert u het plaatsje Garibaldi, dat met name bekend is vanwege haar mousserende wijnen.
U overnacht op een kleine pousada, behorend tot een wijnhuis op ongeveer 12 kilometer van Bento
Gonçalves.
(overnachting Pousada Don Giovanni)

Dag 5: Bento Gonçalves
Deze dag is vrij gepland en kunt u op eigen gelegenheid de mooie wijnregio gaan verkennen met uw
huurauto. U kunt onderweg regelmatig stoppen bij kleine wijnhuizen. Hier kunt u deelnemen aan
proeverijen om kennis te maken met het verrassend hoge kwaliteitsniveau van Braziliaanse wijnen.
Daarnaast worden er hier verschillende lokale ambachten gemaakt, u proeft hier de Italiaanse invloeden.
(overnachting Pousada Don Giovanni: logies en ontbijt)
Dag 6: Bento Gonçalves – Gramado – Cambará do Sul (ca. 230 km, ong. 4 uur rijden)
Na het ontbijt reist u verder naar Cambará do Sul. Het is aan te raden om de route te nemen via
Gramado en Canela, twee aantrekkelijke en gezellige toeristische plaatsjes. De afstand die u vandaag
moet overbruggen is circa 230 kilometer. U brengt de nacht door in een berg hotel, dat uitkijkt over een
indrukwekkend landschap van diepe kloven en groene natuur.
(overnachting Morada dos Canyons: logies en ontbijt)
Dag 7: Cambará do Sul
Deze dag kunt u er zelf op uit trekken. U verblijft dicht bij twee fraaie nationale natuurparken met
adembenemende landschappen. Bezoek de Fortaleza en Itaimbezinho kloven. U zult stil worden van de
landschappen die u hier zult leren kennen. Het is ook mogelijk om er in deze regio te paard op uit te
trekken.
(overnachting Morada dos Canyons: logies en ontbijt)

Dag 8: Cambará do Sul
Extra vrije dag gepland. U kunt op eigen gelegenheid met uw huurauto naar de uitkijkpunten rijden. Het
gebied is nog niet zo toeristisch waardoor u in alle rust kunt genieten van de adembenemende
landschappen. U kunt ook de omgeving te paard ontdekken.
(overnachting Morada dos Canyons: logies en ontbijt)

Dag 9: Cambará do Sul – Laguna – Praia do Rosa (ca. 230 km, ong. 3,5 uur rijden)
Na het ontbijt gaat u op weg naar de kust, richting het plaatsje Praia do Rosa. U verlaat het bergachtige
landschap. Neem de route via het stadje Laguna, een koloniaal stadje waar u onder andere dolfijnen
kunt zien die vissers helpen hun netten vol te krijgen.
(overnachting Pousada Caminho do Rei: logies en ontbijt)

Dag 10: Praia do Rosa
Deze dag heeft u ter vrije besteding. Behalve een prachtig strand is Praia do Rosa de beste plek in
Brazilië om bultrugwalvissen en hun jong gaande te slaan van heel dichtbij. De bultrugwalvissen zitten
hier met name tussen juli en oktober. Ten noorden van het plaatsje liggen een vijftal prachtige stranden,
waarvan enkele slechts via een moeilijk begaanbaar pad te bereiken zijn; eenmaal op het strand bekruipt
de bezoeker een onvervalst Robinson Crusoë gevoel!
(overnachting Pousada Caminho do Rei: logies en ontbijt)
Dag 11: Praia do Rosa – Urubici (ca. 230 km, ong. 4 uur rijden)
Vandaag verlaat u het mooie Praia do Rosa en vervolgt u uw reis de bergen in. Via de haarspeldbochten
van de Serra do Rio do Rastro rijdt u omhoog naar São Joaquim, waar vanaf u verder rijdt naar Urubici.
U overnacht in Pousada Casa da Serra, een berghotel gelegen in een groenrijke omgeving.
(overnachting Pousada Casa da Serra: logies en ontbijt)

Dag 12: Urubici
Deze dag heeft u ter vrije besteding. Een echte aanrader is om de berg Morro da Igreja op te gaan. Deze
berg is 1800 meter hoog, en hier is het koude record van Brazilië gevestigd. Het is maar liefst -18 graden
celsius op deze berg. Ondanks de kou zult u genieten van een schitterend panorama uitzicht.
(overnachting Pousada Casa da Serra: logies en ontbijt)
Dag 13: Urubici – Florianópolis (Pántano do Sul) (ca. 200 km, ong. 3 uur rijden)
Deze dag gaat rijdt u weer de berg naar beneden, door naar Florianópolis. Deze stad is gelegen op het
subtropische eiland Ilha de Santa Catarina, met haar mooie bergen en stranden. In het zuidelijke
gedeelte van het eiland bevindt zich een mooie natuurreservaat, en het noorden van het eiland wordt
ook wel „het Ibiza van Zuid-Amerika‟ genoemd vanwege zijn vele strandfeesten. Uw accommodatie is het
zuiden van het eiland gelegen, dicht bij het plaatsje Pántano do Sul.
(overnachting Pousada Sítio dos Tucanos: logies en ontbijt)

Dag 14: Florianópolis (Pántano do Sul)
Deze dag heeft u ter vrije besteding. U heeft alle tijd om dit eiland te verkennen of heerlijk tot rust te
komen aan het strand. Langs de kust staan een reeks oude forten uit de 16e en 17e eeuw die bedoeld
waren om de Spaanse en Nederlandse invasies tegen te houden. Onder hen Fort Santa Cruz op het eiland
Anhatomirim, Fort São José da Ponta Grossa tussen de stranden Daniela en Jureré en fort San Antonio op
het eiland Ratones Grande.
(overnachtingen Pousada Sítio dos Tucanos: logies en ontbijt)
Dag 15: Florianópolis (Pántano do Sul)
Vandaag staat er een fietstocht op het programma. U zult via geasfalteerde wegen langs stranden en
andere routes fietsen. U zult kennis maken met de meest geconserveerde stranden zoals Capeche, Morro
das Pedras, Armação, Açores en Pântano do Sul. Onderweg geniet u van een verfrissende duik in de Peri
rivier. U kunt eventueel nog tijdens de tour lunchen bij de bekende Bar do Arante, waar vis en
schaaldieren worden geserveerd.
(overnachtingen Pousada Sítio dos Tucanos: logies en ontbijt)

Dag 16: Florianopolis – Amsterdam
Uw unieke reis komt vandaag teneinde, u vertrekt vanuit de luchthaven van Florianopolis naar São Paulo.
Vanaf hier vliegt u aan boord van een intercontinentale vlucht terug naar Nederland. U komt de volgende
dag aan in Amsterdam.
Dag 17: Amsterdam
Vandaag komt u aan in Nederland. Het einde van uw unieke reis!
Prijs: Ca. €4.256,- p.p.*
* Op basis van 2 samen reizende personen
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen
BELANGRIJK: 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 verzorgt. Deze reis is
een voorbeeld van wat we kunnen organiseren voor u. We kunnen aan een reisvoorstel, zoals hierboven,
net zolang schaven tot het is geworden zoals u voor ogen had.
Neemt u contact met ons op voor aanvullende informatie:
073 -6106204 of info@sapapanatravel.nl

Inclusief:
•
ALLE internationale vluchten, economy class
•
ALLE binnenlandse vluchten, economy class
•
ALLE 15 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
•
ALLE 12 dagen huurauto (Cat: C - Volkswagen Gol of vergelijkbaar alternatief) incl.
basisverzekering
•
ALLE transfers en excursies zoals vermeld
•
reisboek over de bestemming
•
24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse

Niet inclusief:
•
aanvullende vertrekbelasting - lokaal te voldoen
•
publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
•
reserveringskosten €15,- p.p.
•
reis- en annuleringsverzekering
•
per boeking maken wij één factuur op, op naam van de hoofdboeker. Mocht u dit anders wensen,
zijn wij genoodzaakt € 25,- extra administratiekosten per factuur in rekening te brengen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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.
ANVR: Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de
reizen en van de informatie daarover. www.anvr.nl
SGR: 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
CFR: 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 vallen onder de ANVR-reisvoorwaarden; www.sapapanatravel.nl/voorwaarden
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Travelife, sustainability in tourism. 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 -

