17 daagse

Inspiratiereis
Zuid-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'.

Deze reis neemt u mee naar een heel bijzonder stukje Brazilië, namelijk het groene zuiden van het land. Dit gebied is nog door weinig
Europese toeristen ontdekt. U begint uw reis in het New York van Zuid-Amerika, São Paulo. Samen met een gids maakt u kennis met deze
drukke maar ook wel indrukwekkende stad. Vervolgens neemt u een binnenlandse vlucht naar Foz do Iguaçu, waar u een bezoek brengt
aan de indrukwekkende watervallen van Foz do Iguaçu op de grens met Argentinië. Hierna vliegt u door naar Porto Alegre, vanwaar u met
een huurauto een mooie route maakt naar de kustplaats Florianópolis. U maakt hierbij kennis met de Braziliaanse wijnstreek,
indrukwekkende canyon gebieden en een mooie kustlijn. U sluit uw reis af in de wonderschone stad Rio de Janeiro, vanwaar u terugvliegt.
Dag 1: Amsterdam – São Paulo
Uw bijzondere reis door Brazilië gaat vandaag van start. U vliegt naar São Paulo, waar u bij aankomst welkom wordt geheten door een
van onze plaatselijke medewerkers en naar uw hotel wordt gebracht. São Paulo wordt ook wel 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 is om te ontspannen, 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. U verblijft in een kleinschalig boutique hotel, waar u veel rust vindt temidden van de drukte van de stad.
(overnachting: Pousada Dona Zilah | logies & ontbijt)

Dag 2: São Paulo
Na het ontbijt haalt uw Engelssprekende gids u op bij uw hotel voor een stadstour waarbij u kennis maakt met de druk bevolkste stad
van Brazilië, met ruim 21 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 eigenlijk een land op zichzelf. U bezoekt vandaag enkele bezienswaardigheden zoals
het MASP Kunstmuseum. Dit is het bekendste kunstmuseum van São Paulo met een permanente collectie van bekende kunstenaars
zoals van Gogh, Renoir, Velázquez, Portinari en Picasso. Het gebouw wordt ook als kunstwerk beschouwd, in het bijzonder vanwege de
vrijstaande ruimte: het museum ‘hangt’ tussen twee vierkante bogen. Daarnaast bezoekt u het stadspark Ibirapuera, het Praça da
República (de republieksplein), het Butantan Instituut (een biologisch onderzoekscentrum) en het Regeringspaleis. De entreegelden zijn
niet bij deze stadstour inbegrepen, u bepaalt samen met uw gids welke bezienswaardigheden u wenst te bezoeken, afhankelijk van uw
voorkeuren. Na afloop wordt u teruggebracht naar uw accommodatie.
(overnachting: Pousada Dona Zilah | logies & ontbijt)
Dag 3: São Paulo – Foz do Iguaçu
Na het ontbijt wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van São Paulo gebracht, waar u aan boord stapt van uw
binnenlandse vlucht naar Foz do Iguaçu. Bij aankomst in Foz do Iguaçu wordt u door een plaatselijke medewerker welkom geheten en
naar uw accommodatie gebracht. Foz do Iguaçu ligt op de grens van het drielandenpunt Argentinië , Brazilië en Paraguay. Met een
breedte van in totaal 2,7 km zijn de watervallen van Iguaçu breder dan de Victoria watervallen en met een gemiddelde hoogte van 80,
zijn ze hoger dan de Niagara watervallen. Zonder twijfel één van de mooiste schouwspelen ter wereld. Het weelderig groene nationale
park met Atlantisch regenwoud 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.
(overnachting: Hotel San Martin | logies & ontbijt)
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Dag 4: Foz do Iguaçu
Deze dag wordt u door uw gids meegenomen naar de Braziliaanse zijde van de watervallen. Het woord Iguaçu betekent "groot water"
in de inheemse taal Tupi-Guarani. 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.
(overnachting: Hotel San Martin | logies & ontbijt)
Dag 5: 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 droog pak!
(overnachting: Hotel San Martin | logies & ontbijt)

Dag 6: Foz do Iguaçu – Porto Alegre – Canela (ca. 150 km / 2,5 uur rijden)
In de ochtend wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van Foz do Iguaçu gebracht, waar u aan boord stapt van uw
binnenlandse vlucht naar Porto Alegre. Bij aankomst op de luchthaven haalt u uw huurauto op en rijdt u zelfstandig naar uw
accommodatie in Canela. U bevindt zich in de meest zuidelijke deelstaat van Brazilië: Rio Grande do Sul. Het landschap in deze regio
bestaat uit heuvelachtige gebieden, met hier en daar canyons en Atlantisch regenwoud. In Canela ziet u veel Duitse invloeden van
Duitse kolonisten die hier in de 19de eeuw naar toe kwamen. Het stadje kent vele terrassen en u kunt hier genieten van biertjes van
lokale brouwerijen.
(overnachting: Pousada Cravo e Canela | logies & ontbijt)
Dag 7: Canela
Deze dag heeft u ter vrije besteding. U kunt eventueel een bezoek brengen aan het nabijgelegen dorpje Gramado, waar u ook diverse
terrasjes vindt. Gramado en Canela zijn twee plaatsjes die tijdens de Braziliaanse winter (juli/augustus) een populaire bestemming zijn
voor Brazilianen. Omdat het in deze regio wel koud kan worden in de winter komen veel Brazilianen dit hier ervaren. Zo vindt u hier
diverse winkels die gebreide kleding verkopen, winkels waar lederen artikelen worden verkocht en diverse schoenenwinkels. Dit alles
wordt in de regio geproduceerd. Wilt u even een mooie route rijden dan kunt u de zogenaamde Rota Romantica rijden, oftewel de
Romantische Route. Dit is een route dat deels door het Atlantisch regenwoud voert en langs diverse plaatsen waar veel Duitse kolonisten
zijn. Wilt u even genieten van de mooie natuur? Dan kunt een bezoek brengen aan het park van Caracol en de gelijknamige waterval.
Dit is een waterval met een hoogte van 131 meter, middenin in een canyon gebied, waar u op eigen gelegenheid kunt wandelen door
de aangelegde paden. Deze streek staat ook bekend om de wijnproductie. Het stadje Bento Gonçalves, bevindt zich middenin een
gebied, waar de beste Braziliaanse wijnen vandaan komen. Proef de rode wijnen van bekende druivenrassen zoals de Merlot en
Cabernet Sauvignon.
(overnachting: Pousada Cravo e Canela | logies & ontbijt)
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Dag 8: Canela – Praia Grande (Cambara do Sul) (ca. 120 km / 2,5 uur rijden)
Na het ontbijt rijdt u verder naar Cambara. U brengt de nacht door in een berg hotel, dat uitkijkt over een indrukwekkend landschap
van diepe kloven en groene natuur. Anders dan de naam Praia (strand in het portugees) doet vermoeden bent u nog niet aan de
braziliaanse kust, maar in een prachtig canyon gebied.
(overnachting: Morada dos Canyons | logies & ontbijt)
Dag 9: Praia Grande
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 zien. Het is ook mogelijk om in
deze regio te paard er op uit te trekken.
(overnachting: Morada dos Canyons | logies & ontbijt)
Dag 10: Praia Grande – Praia do Rosa (ca. 230 km / 4 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
adembenemende route van de Serra do Rio de Rastro gelegen tussen de plaatsjes Lauro Muller en Bom Jardim da Serra. Wanneer u
deze route neemt is de afstand ca. 355 / 8 uur rijden. Voorbij Bom Jardim da Serra, richting Lauro Muller vindt u de Mirante da Serra
do Rio de Rastro, een uitkijkpunt waar u kunt genieten van een mooi uitzicht en de route kunt bekijken die u zult rijden. De Serra do Rio
do Rastro is een weg met haarspeldbochten door een prachtig gebied. Bij elke bocht geniet u van een ander uitzicht! Vanaf Lauro Muller
volgt u weer de BR 101 weg richting de kust.
(overnachting: Quinta do Bucaneiro | logies & ontbijt)

Dag 11 & 12: Praia do Rosa
Deze dagen heeft u ter vrije besteding. Praia do Rosa is gelegen op ca. 70 km van de hoofdstad Florianópolis. De baaien van deze
kustplaats worden omgeven door heuvels, lagunes en eilanden waar de inheemse bossen en kristalheldere wateren een prachtig plaatje
vormen. Omdat hier tussen juli en november bultrugwalvissen hun jongen komen baren, is het een beschermd gebied. Praia do Rosa
staat bekend om haar relaxte en toch elegante sfeer. Vroeger woonden hier veel hippies, surfers en vissers. Tegenwoordig is het een
van de vele verborgen parels die Brazilië rijk is. U kunt hier genieten van zon, zee, strand en/of erop uit trekken en een mooie
wandeltocht maken, of een boottocht of een van de nabijgelegen stranden te bezoeken. Ten noorden van het plaatsje ligt 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: Quinta do Bucaneiro | logies & ontbijt)
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Dag 13: Praia do Rosa – Florianópolis (ca. 90 km / 2 uur rijden) – Rio de Janeiro
Vandaag levert u uw huurauto in op de luchthaven van Florianópolis, vanwaar u een binnenlandse vlucht neemt naar Rio de Janeiro. Bij
aankomst in Rio de Janeiro wordt u door een van onze lokale medewerkers ontvangen en naar uw hotel gebracht. U verblijft in Hotel
Mama Ruisa. Dit kleinschalige 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 is de
ideale keuze voor diegenen die het historische deel Rio de Janeiro willen ontdekken. Het zijn de oude wijken Santa Teresa en Lapa, die
de laatste jaren behoorlijk populair zijn geworden, hetgeen geresulteerd heeft in de komst van diverse hippe boetiekhotels en een keur
aan uitstekende restaurants. Hotel Mama Ruisa ademt een typische “Carioca” sfeer.
(overnachting: Mama Ruisa | logies & ontbijt)

Dag 14: Rio de Janeiro
Deze dag wordt u door een 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: Mama Ruisa | logies & ontbijt)
Dag 15: Rio de Janeiro
Vandaag kunt u er op uit om deze bruisende metropool te ontdekken. Wandel door de karakteristieke wijk Santa Teresa waar uw hotel
is gelegen, of langs de beroemde stranden van Copacabana en Ipanema. Op zoek naar natuur? Het Tijuca woud, is een regenwoud,
middenin Rio, dat geldt als het grootste stadspark ter wereld. Wij adviseren u graag wat zoals nog meer kunt doen in de wonderschone
stad.
(overnachting: Mama Ruisa | logies & ontbijt)
Dag 16: Rio de Janeiro – Amsterdam
Uw Unieke reis door Brazilië komt vandaag teneinde. U wordt naar de luchthaven van Rio de Janeiro gebracht. Hier stap u aan boord
van uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam.
Dag 17: Amsterdam
U arriveert vandaag in Amsterdam.
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Prijs: Ca. €4.965,- 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
• 15 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
• 7 dagen huurauto (Cat. G: Renault Duster 1.6 of vergelijkbaar alternatief) incl. basisverzekering, vanuit Porto Alegre met
drop-off in Florianópolis
• alle transfers en excursies 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.

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.
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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.
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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