Inspiratiereis Brazilië
19 dagen
Tijdens deze reis maakt u kennis met enkele hoogtepunten van het fascinerende land Brazilië. Uw reis
begint in Rio de Janeiro, waar u een bezoek kunt brengen aan de Corcovado en de Suikerbroodberg.
Vervolgens reist u naar Tiradentes, een stadje met prachtige barokke architectuur. Daarna reist u verder
naar Ouro Preto, een waar openluchtmuseum. Ondertussen maakt u nog een tussenstop in Congonhas.
Vanuit Belo Horizonte gaat u aan boord van een binnenlandse vlucht naar São Luís. Vanuit São Luís reist
u naar het prachtige natuurwonder, de duinen van Lençóis Maranhences. U sluit uw reis af met enkele
dagen aan de kust van Jericoacoara waar u heerlijk kunt ontspannen
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 een kleinschalig
hotel in de sfeervolle wijk Santa Teresa. Bij binnenkomst in dit hotel vindt u een mooie ruimte met
moderne kust. Regelmatig worden er in dit hotel exposities gehouden. Het terras, waar ook het ontbijt
wordt geserveerd, biedt een mooi uitzicht over de Guanabara baai. In de nabije omgeving vindt u diverse
restaurants.
(overnachting Castelinho 38: logies & ontbijt)

Dag 2 & dag 3: 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 de Ipanema. 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 in
de wijk Santa Teresa 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 20 minuten in
Copacabana of Ipanema. U kunt ter plaatse op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan de vele
bezienswaardigheden van deze prachtige stad.
(overnachtingen Castelinho 38: logies & ontbijt)
Dag 4: Rio de Janeiro – Tiradentes (ca. 330 km, ong. 4 uur rijden)
U wordt vandaag per transfer naar de luchthaven gebracht, waar u uw huurauto, een Renault Sandero
1.6 of een vergelijkbaar alternatief, voor de komende dagen kunt ophalen. Vanuit de luchthaven van Rio
de Janeiro rijdt u naar Tiradentes. U ziet tijdens deze rit het landschap veranderen in een ruige en
bergachtige omgeving.
(overnachting Pousada Mãe d’Água: logies en ontbijt)

Dag 5: Tiradentes
Vandaag is er een vrije dag in Tiradentes voor u gepland. Tiradentes is een klein stadje waar u prachtige
barokke architectuur terug vindt. Tiradentes dankt zijn naam aan Joaquim José da Silva Xavier. Hij had
de bijnaam Tiradentes (tandentrekker), vanwege zijn beroep als tandarts, maar stond vooral bekend als
Braziliaanse vrijheidsstrijder. U kunt hier een van de oude kerken of het museum van Padre Toledo
bezoeken.
(overnachting Pousada Mãe d’Água: logies en ontbijt)
Dag 6: Tiradentes – Ouro Preto (ca. 175 km, ong. 3 uur rijden)
Met uw huurauto rijdt u van Tiradentes naar Ouro Preto. Onderweg naar Ouro Preto kunt u indien
gewenst een kleine omweg maken naar Congonhas. In Congonhas kunt u de Basílica do Senhor Bom
Jesus de Matosinhos bezoeken. Aleijadinho heeft voor deze basiliek zijn meesterwerk, 12 profeten en de
66 levensgrote houten beelden (Christus Passie) vervaardigd tussen 1796 en 1805. Aleijadinho kon,
vanaf zijn dertigste (1760), zijn handen en benen niet meer gebruiken. Hij slaagde er echter toch in om,
met een hamer en een beitel vastgebonden aan zijn armen, de mooiste beelden te maken. Het is dan ook
heel bijzonder om zijn prachtige werken te mogen zien.
(overnachting Pousada Clássica: logies en ontbijt)

Dag 7: Ouro Preto
Vandaag is er een vrije dag voor u gepland in Ouro Preto. Nadat in de 18 e eeuw de gold rush in Brazilië
was losgebarsten, werd Ouro Preto hiervan een belangrijk centrum. Steeds meer mensen trokken naar
deze streek en vestigden zich in het stadje. Ouro Preto groeide en spreidde zich uit over de omringende
heuvels als chocolade saus op een ijs coupe. U kunt nu nog slenteren door de smalle straatjes die
omhoog en naar beneden slingeren, omgeven door prachtige koloniale gebouwen.
(overnachting Pousada Clássica: logies en ontbijt)
Dag 8: Ouro Preto – Belo Horizonte – São Luis(ca. 130 km, ong. 2 uur rijden)
U rijdt vandaag met uw huurauto naar de luchthaven van Belo Horizonte. Eenmaal aangekomen op de
luchthaven levert u uw huurauto in. Op de luchthaven van Belo Horizonte gaat u aan boord van een
binnenlandse vlucht naar São Luís. In São Luís wordt u door een medewerker ter plaatse verwelkomd en
naar uw accommodatie gebracht.
(overnachting Casa Lavinia: logies & ontbijt)
Dag 9: São Luís
Deze dag kunt u op eigen gelegenheid de stad São Luís gaan verkennen. São Luís is een sterk groeiende
stad aan de noordelijke kust. Tevens is deze stad een belangrijke uitvoerhaven van mineralen uit het
Amazone gebied. São Luís werd achtereenvolgens door Fransen, Nederlanders en Portugezen
gekoloniseerd. De Portugezen gebruikten het als een handelscentrum. Dit is nog steeds te zien aan de
talrijke klassieke gebouwen die de stad kent. Ondanks de economische groei heeft de stad niets van zijn
historische karakter verloren. In het Centro Històrico kunt u een wandeling maken in de wijk Praia
Grande. In deze nauwe straatjes is de Portugese invloed goed terug te zien. Ook staat in dit deel van de
stad het museum de Artes Visuais waar onder andere beeldende kunst is te zien uit staat Maranhão en
Europa. Breng ook een bezoek aan het historische stadje Alcantara, gelegen aan de andere kant van de
baai van São Luis. Hier vindt u de Igreja Nossa Senhora do Carmo, de ruïnes van het Casa do Imperador
en het museum met heilige voorwerpen, kunst en koloniale meubels.
(overnachting Casa Lavinia: logies & ontbijt)

Dag 10: São Luís – Lençóis Maranhences
Vroeg in de ochtend verlaat u São Luís en wordt u naar het Nationaal Park van Lençóis Maranhences
gebracht in groepsverband, een rit van ongeveer 4 uur (330 km). Dit gebied is een immense woestijn op
circa 70 km van de kust met een totale oppervlakte van 155 duizend hectare! Het park bestaat uit
duinen, mangroven, moerassen en vijvers. Het park wordt beschouwd als een zeldzame geologische
formatie met een uniek ecosysteem. De duinen, van soms wel 40 m hoog, vormen een prachtig
landschap samen met de talrijke en kleurige lagunes die gevormd worden tijdens het regenseizoen (van
december tot mei) wanneer er 1750mm regen valt.
(overnachting Porto Preguiças: logies & ontbijt)
Dag 11: Lençóis Maranhences
In de middag wordt u bij uw hotel opgehaald voor een tour met een 4wd auto door de duinen van
Lençóis Maranhences onder begeleiding van een gids. Tijdens deze tour ziet u de verschillende lagunes
tussen de duinen en de bijzondere vegetatie. U kunt eventueel de duinen beklimmen en genieten van de
schitterende uitzichten. Uiteraard kunt u ook zwemmen in de heldere lagunes. Na afloop wordt u weer
terug naar uw hotel gebracht.
(overnachting Porto Preguiças: logies & ontbijt)

Dag 12: Lençóis Maranhences
In de ochtend wordt u bij uw hotel opgehaald en in een klein internationaal gezelschap meegenomen
naar het schiereiland van Caburé, dat zich tussen de Preguiças rivier en de Atlantische Oceaan bevindt.
Voordat u Caburé bereikt komt u langs een vegetatie van palmbomen en mangrove. Uw eerste stop is in
Vassouras. Hier kunt genieten van vers kokoswater en heeft u de gelegenheid om kapucijnapen, die in
het gebied wonen, te zien. Vervolgens gaat u richting het dorp Mandacaru waar de vuurtoren van
Preguiças is gelegen. Vanuit de vuurtoren heeft u een prachtig uitzicht over het gebied, vanuit hier ziet u
de duinen, de rivier en zijn mondingen, de zee en de typische vegetatie. Met een speedboot gaat u
verder naar het Caburé strand, waar u de mogelijkheid heeft om te lunchen (kosten voor de lunch zijn
niet inbegrepen). De restaurants in Caburé serveren uitstekende zeevrucht maaltijden. Na het eten kunt
u nog even uitrusten in een van de hangmaten of een wandeling maken langs het strand, of lang de
Preguiças rivier.
(overnachting Porto Preguiças: logies & ontbijt)
Dag 13: Lençois Maranhences
Vrije dag gepland. Geniet van de heerlijke omgeving waar u verblijft.
(overnachting Porto Preguiças: logies en ontbijt)
Dag 14: Lençóis Maranhences – São Luís – Fortaleza
In de middag wordt u naar de luchthaven van São Luís gebracht in groepsverband. In São Luís gaat u
aan boord van een binnenlandse vlucht naar Fortaleza. Bij aankomst in Fortaleza wordt u door een
medewerker ter plaatse verwelkomd en naar uw accommodatie zal brengen.
(overnachting Vila Galé Fortaleza: logies & ontbijt)

Dag 15: Fortaleza – Jericoacoara (300 km – circa 6 uur rijden)
Vroeg in de ochtend vertrekt u in groepsverband naar Jericoacoara, waar u enkele dagen zult verblijven.
U komt vroeg in de middag aan.
(overnachting Pousada Jeriba: logies & ontbijt)

Dag 16 & dag 17: Jericoacoara
Deze dagen verblijft u in het klein vissersdorpje Jericoacoara. Een idyllische plek verwijderd van de
gehaaste moderne wereld. Het wordt beschouwd als een van de beste plaatsen ter wereld om te kite
surfen, windsurfen en stand up surfen. Sinds de jaren ’80 werd het gebied rond Jericoacoara verklaard
als Eviromental Protection Area en in 2002 is het een Nationaal Park geworden. Hierdoor zijn er veel
bouwbeperkingen en toerisme controles, wat weer helpt om het gebied te behouden. In Jericoacoara
kunt u een bezoek brengen aan Pedra Furada, oftewel geboren steen. Dit is een 5 m hoge rots, waarbij
de zon precies in het ‘gat’ van de rots ‘past’ bij zonsondergang. Als u nog op een andere manier wilt
genieten van de zonsondergang dan moet u naar Duna do Pôr do Sol gaan, waar u een schitterende
zonsondergang ziet, zelfs op bewolkte dagen.
(overnachting Pousada Jeriba: logies & ontbijt)
Dag 18: Jericoacoara - Fortaleza – Amsterdam
Vandaag wordt u naar de luchthaven van Fortaleza gebracht en gaat u aan boord van uw terugvlucht
naar Amsterdam.
Dag 19: Amsterdam
U komt deze dag aan in Amsterdam. Einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. €4.796,- 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 intercontinentale vluchten, incl. luchthavenbelasting, economy class

ALLE binnenlandse vluchten, incl. luchthavenbelasting, economy class

ALLE 17 hotelovernachtingen o.b.v. logies en ontbijt

ALLE 05 dagen huurauto (Cat. Renault Sandero 1.6 of vergelijkbaar alternatief) incl.
basisverzekering

ALLE transfers en overige excursies zoals vermeld

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;
http://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 deze inspiratiereis print -

