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

23 dagen
Wat een prachtige reis heeft u in het verschiet! Met deze reis bezoekt u verschillende hoogtepunten van
Brazilië. Vanuit Nederland vliegt u naar São Paulo, het New York van Zuid-Amerika. Vanuit hier gaat u
kennis maken met het binnenland van Brazilië. U vliegt naar Cuiabá, vanwaar u met een huurauto naar
de Chapada dos Guimarães zult rijden. Dit is 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 Cuiabá
gaat u naar de Pantanal, één van de grootste moeraslanden ter wereld, een regio met een ongekend rijk
dierenleven. Vervolgens vliegt u naar São Luis, vanwaar u naar het natuurwonder: de duinen van Lençóis
Maranhences gaat. Via een mooie route langs mangroven en deltagebieden reist u naar de bijzondere
plek waar u uw reis zult afsluiten, Jericoacoara. Hier kunt u heerlijk ontspannen en het plaatsje is tevens
uitermate geschikt voor kitesurf liefhebbers.
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 is gesticht in 1554 en bleef
relatief klein tot ongeveer 1870. Uiteindelijk is de stad gegroeid tot de grootste stad van Zuid-Amerika!
Vanwege het gunstige economische klimaat wisten vele immigranten uit alle delen van de wereld de weg
naar deze wereldstad te vinden. Hierdoor is São Paulo een boeiende smeltkroes geworden van de meest
uiteenlopende culturen. In São Paulo vindt u veel goede restaurants en uitgaansgelegenheden.
(overnachting: L’Hotel Porto Bay - logies & ontbijt)
Ter inspiratie: http://youtu.be/Qm7TDEAmv9Y

Dag 2: São Paulo
Deze dag 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 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 Ibirapuera Park, het Praça da Republica, het Butantan Instituut en het Regeringspaleis. Na afloopt
wordt u terug naar uw accommodatie gebracht.
(overnachting: L’Hotel Porto Bay - logies & ontbijt)

Dag 3: São Paulo - Cuiabá – Chapada dos Guimarães
In de vroege ochtend vertrekt u naar de luchthaven van São Paulo, vanwaar u een binnenlandse vlucht
neemt naar Cuiabá. Bij aankomst in Cuiabá kunt u uw huurauto ophalen bij de autoverhuurmaatschappij.
Eenmaal in het bezit van uw huurauto rijdt u op eigen gelegenheid naar uw accommodatie in het
nationale park van 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: Casa da Quineira – logies & ontbijt)

Dag 4 en 5: Chapada dos Guimarães
Deze dagen zijn vrij gepland. De accommodatie waar u verblijft is gelegen in het nationale park Chapada
dos Guimarães en op circa 5 km van het gelijknamige dorp. U vindt hier een aantal lokale bureaus waar u
dagtochten kunt boeken. De accommodatie waar u verblijft kan u ook prima adviseren over een aantal
mooie routes. U kunt prachtige wandelingen maken, waarbij u de diverse watervallen bezoekt en
verfrissende duiken kunt nemen.
(overnachting: Casa da Quineira – logies & ontbijt)

Dag 6: Chapada dos Guimarães – Cuiabá – Alta Floresta
Vandaag rijdt u met uw huurauto naar de luchthaven van Cuiabá, waar u deze zult inleveren. Vervolgens
neemt u een binnenlandse vlucht naar Alta Floresta. Na aankomst op het vliegveld wordt u welkom
geheten door één van onze lokale medewerkers en naar uw lodge gebracht. Onderweg naar de lodge rijdt
u door een gevarieerd landschap en ziet u vele vogels en dieren, zoals capibara’s en kaaimannen.
(overnachting: Cristalino Lodge – volpension)

Dag 7 en 8: Alta Floresta
Deze dagen kunt u genieten van de omgeving waar u verblijft door deel te nemen aan de excursies die
door uw accommodatie worden aangeboden. 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 miljoenen jaren aan het evolueren en die maken de amazone
zo uniek! De locatie nabij de kruising van twee rivieren – de één een "White-water" en de andere een
"Black-water" rivier zorgt voor een combinatie van twee verschillende bodemtypes dat zich op zijn beurt
vertaalt in een enorme diversiteit aan flora en fauna. Ontmoetingen met een jaguar of een harpy zijn
afhankelijk van doorzettingsvermogen en geluk van de gast, maar komen op vrij regelmatige basis voor.
Deze dagen kunt u samen met de gids van de Cristalino Lodge de omgeving gaan verkennen.
(overnachting: Cristalino Lodge – volpension)

Dag 9: Cristalino - AFL- CGB – Pantanal
Deze ochtend wordt u in internationaal gezelschap naar de luchthaven van Alta Floresta gebracht om
terug te vliegen naar Cuiaba. Bij aankomst wordt u ontvangen door één van de medewerkers van uw
lodge die u mee zal nemen naar uw accommodatie voor de komende dagen. De Araras 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, hyacinth ara’s en kaaimannen.
(overnachting: Araras Ecolodge – volpension)

Dag 10 en 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 professionele gidsen gaat u de komende dagen de bijzondere omgeving verkennen. U zult
wandelingen maken, te paard gaan of met een kano en meestal gaat u 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.
(overnachting: Araras Ecolodge – volpension)

Dag 12: Pantanal – Cuiabá – São Luis
Vandaag wordt u naar de luchthaven van Cuiabá gebracht om vanuit daar een binnenlandse vlucht naar
São Luis te nemen. In São Luis staat er een lokale medewerker op u te wachten om u vervolgens naar
het hotel te brengen. São Luis is een sterk groeiende stad aan de noordelijke kust. Tevens is deze stad
een belangrijke uitvoerhaven van mineralen uit het Amazonegebied. São Luis werd door de Portugezen
gebruikt als een handelscentrum en 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 Maranhão en Europa. Wat ook een bezoek waard is, is het
historische stadje Alcantara, gelegen aan de andere kant van de baai van São Luis. Hier vindt u de Igreja
Nossa Senhora do Carma, de ruïnes van het Casa do Imperador en het museum met heilige voorwerpen,
kunst en koloniale meubels.
(overnachting: Hotel Luzeiros São Luis – logies & ontbijt)

Dag 13: São Luis – Lençois Maranhences
In de ochtend verlaat u São Luís en wordt u naar het Nationaal Park van Lençóis Maranhences gebracht,
een rit van ongeveer 4 uur (330 km). Dit gebied is een immense woestijn op circa 70km 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 40m hoog, vormen een prachtig landschap samen met de talrijke en kleurige
lagunes die gevormd worden tijdens het regenseizoen, wanneer er ca. 1750mm regen valt.
(overnachting: Porto Preguiças – logies & ontbijt)

Dag 14: Lençois Maranhences
Vandaag wordt u bij uw hotel opgehaald voor een tour met een 4x4 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 zoetwaterlagunes, zoals die van
Lagoa Azul en Lagoa dos Peixes. Om deze lagunes te bereiken, maakt u een wandeling van ca. 20 min.
Daarnaast bezoekt u ook het dorpje van Tratada de Cima, waar u op eigen gelegenheid kunt lunchen. Na
de lunch kunt u heerlijk tot rust komen in een hangmat. In de middag gaat u naar Lagoa Bonito, waar u

nogmaals heerlijk kunt zwemmen en kunt genieten van spectaculaire uitzichten. Na afloop wordt u weer
terug naar uw hotel gebracht.
(overnachting: Porto Preguiças – logies & ontbijt)

Dag 15: Lençois Maranhences
Na het ontbijt wordt u bij uw hotel opgehaald en 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 u 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
hangmatten of een wandeling maken langs het strand, of lang de Preguiças rivier.
(overnachting: Porto Preguiças – logies & ontbijt)

Dag 16: Lençois Maranhences - Parnaíba
Na het ontbijt wordt u naar uw accommodatie in Parnaíba gebracht. Dit is het hart van de ‘Rota das
Emoções’ oftewel de route van de emoties. Hierna wordt u naar de lokale haven gebracht waar u aan
boord gaat van een boot om te varen door de Delta van de Parnaíba rivier. U wordt meegenomen door
een stelsel van waterwegen omgeven met mangrovegebied. De Delta do Parnaíba is een ecologisch
heiligdom met een grote natuurlijke schoonheid. Het is de derde grootste rivierdelta ter wereld dat
uitmondt in de open zee. Zijn vertakkingen vormen een archipel met meer dan 75 eilanden, duinen,
zoetwaterlagunes, en weelderige tropische bossen waar u kaaimannen, slangen, capibara’s, apen en vele
vogels kunt zien.
(overnachting: Casa de Santo Antonio – logies & ontbijt)

Dag 17: Parnaíba – Camocim
Na het ontbijt wordt u naar Camocim gebracht. Deze stad bevindt zich aan de kust. U komt hier in een
wereld vol sensaties, idyllische landschappen van stranden, duinen en kristalheldere meren! Geniet van
het geluid van de zee of het kalme water van het meer. Dit prachtige beeld is omgeven door vele palmen kokosnootbomen. U kunt hier een koel drankje en hapjes nuttigen terwijl u kijkt naar deze prachtige
natuur. In het Braziliaanse noordoosten vindt u niet alleen zee en strand, slechts een paar kilometer van
Camocim vindt u Serra de Ibiapaba. Een prachtig groen regenwoud. Hier kunt u de historische en
charmante stad Viosa bezoeken of genieten van de rijke natuurlijke diversiteit in het nationaal park van
Ubajara.
(overnachting: Casa de São José – logies & ontbijt)

Dag 18: Camocim - Jericoacoara
Vandaag reist u verder naar Jericoacoara, kunt u het uitspreken? Jericoacoara wordt ter plaatse ook wel
liefkozig Jeri genoemd. Het plaatsje is een idyllische plek verwijderd van de gehaaste moderne wereld.
(overnachting: Villa Kalango – logies & ontbijt)

Dag 19 en 20: Jericoacoara
Vrije dagen gepland. Jericoacoara wordt beschouwd als een van de beste plaatsen ter wereld om te
kitesurfen, windsurfen en stand up surfen. Sinds de jaren ’80 werd het gebied rond Jericoacoara
verklaard als Enviromental Protection Area en in 2002 is het een Nationaal Park geworden. Hierdoor zijn
er veel bouwbeperkingen en toerismecontroles, 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 meter
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: Villa Kalango – logies & ontbijt)

Dag 21: Jericoacoara – Cumbuco
Vandaag neemt u afscheid van Jeri om verder te reizen naar Cumbuco alvorens u terugreist naar
Nederland. U verblijft hier in een klein familiehotel met sfeervolle appartementen die van alle gemakken
zijn voorzien. Het hotel heeft een prachtig uitzicht over zee en de achtergelegen zandduinen.
(overnachting: 0031 Boutique Hotel – logies & ontbijt)

Dag 22: Cumbuco – Fortaleza – Amsterdam
Uw unieke reis komt vandaag teneinde. U wordt naar de luchthaven van Fortaleza gebracht waar u aan
boord gaat van uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam.
Dag 23: Amsterdam
U arriveert vandaag in Amsterdam
Einde van uw Unieke reis!
Prijs: Ca. € 8.250,- p.p.*
* Op basis van 4 samen reizende personen
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen

Inbegrepen:
 ALLE internationale vluchten, economy class
 ALLE binnenlandse vluchten, economy class
 ALLE 15 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 3 overnachtingen in Cristalino Lodge op basis van volpension en alle excursies in
groepsverband onder begeleiding van professionele gidsen
 ALLE 3 overnachtingen in Araras Ecologde op basis van volpension en alle excursies in
groepsverband onder begeleiding van professionele gidsen
 ALLE 3 dagen huurauto (Cat. R: Fiat Dobló 1.8 of vergelijkbaar alternatief) incl. basisverzekering
 ALLE transfers en excursies zoals vermeld
 24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
Niet inbegrepen:
 publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking





reserveringskosten €15,- p.p.
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.

Waarom met Sapa Pana Travel reizen?
Sapa Pana Travel verzorgt Unieke, individuele reizen op maat naar Latijns-Amerika en Antarctica. Ú
bepaalt hoe uw reis eruit komt te zien en met alles wordt rekening gehouden met úw wensen.







Persoonlijke ervaring; Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest!
Jarenlange expertise (founded 2003) & een sterk netwerk ter plaatse
Optimale prijs/kwaliteitverhouding
U bepaalt hoe úw Unieke Reis eruit zal zien!
Bijzondere accommodaties, met goede service en gelegen op unieke locaties
Bij het reserveren van een reis kunnen wij, desgewenst, restaurants aanbevelen of andere
persoonlijke wensen invullen

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.
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 ?
Dekking van annuleringskosten tussen het moment van boeken en vertrek. Dekking van alle niet
gebruikte reisdagen, als de reis abrupt moet worden afgebroken.
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.
Waarom een reisverzekering ?
Repatriëring wordt ook zonder medische noodzaak vergoed. Met de uitbreiding Geneeskundige
kosten worden hoge medische rekeningen in het buitenland 100% vergoed.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende reisverzekering check of deze ook werelddekking
heeft. Wij raden u aan geneeskundige kosten en ongevallen ook te verzekeren.
Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag.



Connect met onze Social Media; mooie voorbereiding op uw reis!
Op onze Facebook & Twitter 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 

