Inspiratiereis Brazilië
18 dagen
Allereerst bezoekt u de stad São Paulo, het New York van Zuid-Amerika. Tijdens een stadstour maakt u
kennis met de stad. Vanuit São Paulo vliegt u naar Cuiaba, de hoofdstad van de staat Mato Grosso en
gaat u met een huurauto op verkenningstocht in de Chapada dos Guimarães, een hoogland met
rotsachtige landschappen en indrukwekkende kloven. Een paradijs voor wandelaars. Hierna reist u naar
de zuidkant van het Amazonegebied en bezoekt u vanuit de Cristalino lodge een zeer ongerept stukje
regenwoud. Via Cuiaba reist u vervolgens naar de Pantanal, één van de grootste moeraslanden ter
wereld, een regio met een ongekend rijk dierenleven. Vanuit de Pantanal reist u door naar Brasilia, de
hoofdstad van Brazilië, die u mag ontdekken door middel van een stadstour. Als afsluiter verblijft u in
een sfeervolle pousada aan het strand bij Trancoso, aan Bahiaanse kust, dichtbij Porto Seguro.
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 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.
(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 het MASP Kunstmuseum, het Ibirapuera
Park, de Praça da Republica, het Butantan Instituut en het Regeringspaleis. Na afloopt wordt u terug naar
uw accommodatie gebracht.
(overnachting Hotel 155: logies & ontbijt )
De entreegelden zijn niet bij deze excursie inbegrepen. Deze bedragen circa USD $10, - p.p. en dienen ter
plaatse te worden voldaan.

Dag 3: São Paulo – Cuiabá – Chapada dos Guimarães
U wordt naar de luchthaven van São Paulo gebracht, vanwaar u een binnenlandse vlucht neemt naar
Cuiaba. Bij aankomst in Cuiaba kunt u uw huurauto bij de autoverhuurmaatschappij ophalen. (huurauto
Renault Sandero 1.6 of vergelijkbaar alternatief) Eenmaal in het bezit van uw huurauto rijdt u op eigen
gelegenheid naar uw accommodatie in het nationale park Chapada dos Guimarães. De Chapada dos
Guimarães is een hoogvlakte omgeven door indrukwekkende stijlwanden op ongeveer een uur rijden ten
noorden van Cuiabá. Op de hoogvlakte, met een gemiddelde hoogte van 800 meter boven zeeniveau, ligt
het in 1872 door Jezuïten gestichte dorpje met dezelfde naam. Voor welgestelde Brazilianen uit Cuiabá is
Chapada dos Guimarães een geliefd toevluchtsoord omdat het er door de hoogte wat koeler is. De
grootste attractie van het gebied is echter niet het dorpje, maar de schitterende natuur van het
nabijgelegen nationale park met spectaculaire stijlwanden, fabelachtige uitzichten, watervallen en volop
rust. De belangrijkste bezienswaardigheden van dit park zijn de Cachoeira Véu de Noiva (bruidssluier
waterval) en de Cidade de Pedra (stenen stad).
(overnachting Pousada do Parque: logies & ontbijt)
Dag 4 & dag 5: Chapada dos Guimarães
Deze dagen zijn vrij gepland. U kunt ter plaatse een gids inhuren om met uw huurauto eropuit gaan om
kennis te maken met het nationaal park. U kunt prachtige wandelingen maken, waarbij u de diverse
watervallen bezoekt en verfrissende duiken kunt nemen. In het nationale park ontdekt u unieke flora.
(overnachting Pousada do Park: logies & ontbijt)

Dag 6: Chapada dos Guimarães – Cuiaba – Alta Floresta
Na het ontbijt rijdt u met uw huurauto naar de luchthaven van Cuiaba. Hier levert u tevens ook uw
huurauto in. Vanaf het plaatselijke vliegveld vertrekt u met een binnenlandse vlucht naar Alta Floresta.
Wanneer u hier arriveert staat er een plaatselijk medewerker van de Cristalino Lodge voor u klaar om u
mee te nemen naar een bijzondere plek, diep in het regenwoud.
(overnachting Cristalino Lodge : volpension)
Dag 7 & dag 8: Cristalino Lodge
De Cristalino Jungle Lodge biedt een van de meest unieke en spannendste mogelijkheden voor het
observeren van wilde dieren, met een grote verscheidenheid aan hoge en lage zones, verschillende
soorten bossen, meren, micro-leefomgevingen, ongeveer 600 soorten vogels en diverse neo-tropische
fauna. Van de vleesetende roofdieren aan de top van de voedselketen, zoals de Jaguar, Harpij en
reuzenotter tot aan de planteneters op de bodem van de piramide, zoals de capibara en Agouti, alle
organismen zijn al duizenden jaren aan het evolueren en die maken de Amazone zo uniek! De Cristalino
lodge is onderdeel van het Cristalino natuurreservaat. Een gebied met primair regenwoud, dat qua
oppervlakte ongeveer twee keer zo groot is als Manhattan. De lodge ligt direct een de kristalheldere
Cristalino rivier. In dit gebied manifesteert zich een zeer gevarieerde fauna met bijzondere bomen,
orchideeën en bromelia’s met daarnaast vele unieke diersoorten zoals capibara’s, jaguars, vleermuizen,
vogels, reptielen, vissen, vlinders en andere insecten. Deze dagen kunt u samen met de gids van de
Cristalino Lodge de omgeving gaan verkennen.
(overnachtingen Cristalino Lodge: volpension)

Dag 9: Alta Floresta – Cuiaba – Pantanal
Deze ochtend wordt u naar de luchthaven van Alta Floresta gebracht om terug te vliegen naar Cuiaba. Bij
aankomst wordt u meegenomen door een plaatselijk medewerker en naar uw lodge gebracht. Uw lodge
ligt op 132 km van de stad Cuiaba in een zeer ongerept natuurgebied. De weg naar de lodge is al een
belevenis op zich, want onderweg zult u al heel veel dieren zien, zoals capibara’s, hyacint ara’s en
kaaimannen.
(overnachting Araras Ecolodge: volpension)
Dag 10 & dag 11: Pantanal
De komende dagen verblijft u in een kleinschalige ecolodge. Deze rustiek ingerichte lodge is gelegen in
een werkelijk betoverende omgeving van moerasland, rivieren en enkele kristalheldere meren. Begeleid
door een professionele privé gids gaat u de komende dagen de bijzondere omgeving verkennen. U zult
lange wandelingen maken, te paard gaan of met een kano en meestal gaat u of vroeg in de ochtend bij
zonsopgang of tegen de avond bij zonsondergang op pad. Dit is namelijk de tijd dat de meeste dieren in
actie komen. Na zonsondergang kunt u ook tochten maken. Het is dan mogelijk om tapirs te zien.
(overnachtingen Araras Ecolodge: volpension)

Dag 12: Pantanal – Cuiabá – Brasilia
Na het ontbijt wordt u opgehaald en naar het vliegveld van Cuiaba gebracht om een binnenlandse vlucht
te nemen naar Brasilia. Eenmaal in Brasilia aangekomen wordt u door een van onze lokale medewerkers
naar uw accommodatie gebracht. Brasilia is aan het einde van de jaren vijftig van de twintigste eeuw, op
initiatief van de toenmalige president Juscelino Kubitschek, in enkele jaren tijd uit de grond gestampt.
Brasilia moest als nieuwe, neutrale hoofdstad van het land dienen. Een ander belangrijk doel was de
economische ontwikkeling van het gebied.
(overnachting Manhattan Plaza: logies & ontbijt)
Dag 13: Brasilia
Vandaag maakt u een tour door de ultramoderne stad Brasília. Tijdens deze tour ziet u 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) bezoeken. Na deze tour wordt u naar uw hotel gebracht. Tijdens deze excursie wordt
de lunch verzorgd.
(overnachting Manhattan Plaza: logies, ontbijt & lunch)
Dag 14: Brasilia – Porto Seguro – Trancoso
Vandaag wordt u naar de luchthaven van Brasilia gebracht, waar u aan boord gaat van een binnenlandse
vlucht naar Porto Seguro. Bij aankomst in Porto Seguro wordt u naar uw accommodatie in Trancoso
gebracht. Hier zult u genieten van een verblijf aan het strand als afsluiter van uw reis. Trancoso wordt
ook wel eens omschreven als 'een geweldige kustplaats die doet denken aan St. Tropez in de jaren
1950'. Oftewel, de ideale locatie om na te genieten voordat u terugkeert naar Nederland.
(overnachting Pousada Etnia: logies & ontbijt)

Dag 15 & dag 16: Trancoso
Deze dagen verblijft u in een bijzonder fraaie Pousada in het sfeervolle dorpje Trancoso, een kleine
voormalige Jezuïeten post die later bekend kwam te staan als het toevluchtsoord voor hippies. Inmiddels
hebben meer mensen deze bijzondere plek gevonden om te ontsnappen aan het jachtige bestaan.
Pousada Etnia lijkt in eerste instantie niet heel Braziliaans, omdat de eigenaren (Italianen) zich, voor de
inrichting, met veel gevoel voor stijl hebben laten inspireren door Zuid Europese en Arabische invloeden.
Een prettige mix van sferen, met boeiende culturen in een heerlijk klimaat. Geniet van uw verblijf in deze
mooie omgeving.
(overnachting Pousada Etnia: logies & ontbijt)
Dag 17: Trancoso – Porto Seguro – Amsterdam
Vandaag neemt u afscheid van het prachtige Trancoso en gaat u naar de luchthaven van Porto Seguro.
Hier stapt u op een vlucht naar Nederland.
Dag 18: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam. Einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. € 5.856,- 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 10 hotelovernachtingen o.b.v. logies en ontbijt

ALLE 03 overnachtingen in Cristalino Lodge op basis van volpension en alle excursies onder
leiding van professionele gidsen

ALLE 03 overnachtingen in Araras Ecologe op basis van volpension en alle excursies onder leiding
van professionele gidsen

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 -

