Brazilie Individuele Rondreis 18 dagen
Deze prachtige en afwisselende reis laat u genieten van het natuurschoon in
Brazilie. Zo kunt u heerlijk wandelen en relaxen op het paradijselijke Ilha
Grande, de beroemde watervallen van Foz d’Iguazu bezoeken (zowel langs
Braziliaanse als Argentijnse kant) en sluit u af voor een onvergetelijke
ervaring in de ongerepte Pantanal, werelds grootste moerasgebied. Maar er
is ook plaats voor cultuur, bv in Rio de Janeiro of in het koloniale stadje
Paraty. Laat je verrassen door het échte Brazilie!

Programma:
Dag 1
Vertrek vlucht, aankomst Rio de Janeiro Galeao. Transfer
naar mooi 4-sterren hotel aan Copacabana.
Dag 2
Rio de Janeiro. Ga op ontdekking in de 2e grootste stad
van het land. Bezoek zeker de Suikerbroodberg (396m, met kabelbaan,
leuk bij zonsondergang) en neem het treintje naar de Christo Redentor op
de berg Corcovada (702m) (aan te raden ’s ochtends).
Dag 3
Rio de Janeiro. Nu u de bruisende stad Rio al van boven
heeft gezien, is het leuk om te gaan slenteren in de straatjes. Bv door de luxe
wijk Ipanema. Of drink een lekkere kokosnoot op de boulevard aan de

Copacabana. Beklim de Escadaria Selaron (de Vrolijke Trap) van wijk
Lapa naar de kunstenaarswijk Santa Teresa. Hier is het ’s middags heel
druk! Muziek, caiparinhas en kunstenaars bepalen hier de sfeer.
Dag 4
Rio de Janeiro. Tip: op dinsdag kun je gratis het Museum
of Tomorrow (Museo do Amanha) bezoeken! (Centro) Of als je meer zin
hebt in de rust van de natuur, bezoek dan de beroemde Botanische Tuin
“Jardim Botanico”.
Optioneel: tour (4u) door Favela Rocinha incl En-talige lokale gids. (35€
pp)

Dag 5
Rio – Ilha Grande of Paraty
Op ruim 150 km (2,5 uur rijden) van Rio de Janeiro neem je de boot naar
het paradijselijke eiland Ilha Grande. Hier kun je heerlijk wandelen en op
zoek gaan naar een paar van de mooiste stranden ter wereld. Drink met je
billen bloot melk uit de kokosnoot!
Of kies voor het koloniale stadje Paraty (op 4 uur rijden van Rio). Het oude
centrum, met zijn kleurrijke huisjes, is autovrij en Unesco Werelderfgoed.
Bus Alto Rio Novo- Angra dos Reis of Parati (Costa Verde Transporte)
Dag 6
Ilha Grande/ Paraty: je zult hier overnachten in een
traditionele pousada (een soort B&B, kleinschalig en gelegen in groene
omgeving).
Dag 7
Ilha Grande/ Paraty. Het is mogelijk om een boottocht te
doen langs de “Bounty-eilanden”, te snorkelen, duiken of kajakken.
Dag 8

Ilha Grande/ Paraty, vrije dag.

Dag 9
Ilha Grande/ Paraty- bus naar Rio Galeao, vlucht naar Foz
d’Iguazu . Hier zult u overnachten in een mooi centraal gelegen hotel (incl
transfer vanaf vliegveld).
Dag 10
Foz d’Iguazu (Braziliaanse kant). Bezoek aan de
watervallen van Foz, Braziliaanse kant (incl transport en entreegeld).
Dag 11
Foz d’Iguazu (Argentijnse kant) Daguitstap naar de
Argentijnse kant van de watervallen inc transport en entreegeld. Loop de
“lower trail” de “upper trail” en bezoek de “Garganto Del Diablo”. Neem evt
zwemspullen en droge kleding mee!
Dag 12
Vlucht Foz- Sao Paulo- Campo Grande (incl transfer van
en naar vliegveld)
Dag 13
Excursie-dag 1
Pantanal Hotel
Welke excursies zijn incl?
- Stadstour Miranda (te paard indien gewenst)
- Bezoek aan Indianendorp (Aldeia Cachoerinha)
- Bezoek aan Centro Cultural Indigena
- Bezoek aan Maria Jacares krokodillen-reservaat
- Bezoek aan Hacienda Hi Fish

- Boottocht (Rio Miranda/ Rio Vermelho)
- Dagexcursie Fazenda San Francisco incl jeeptocht
- (nachtexcursie San Franciso optioneel)

Dag 14
Dag 15
Dag 16

Excursie-dag 2
Excursie-dag 3
Excursie-dag 4

Dag 17

terugvlucht uit Campo Grande

Dag 18

retour in NLD/ Be

Prijs:

2690€ pp (2-persoonskamer)
+1290€= 1-persoonskamer
2590€ pp 3-persoonskamer

Incl:
- vliegticket Rio- Foz en Foz- Campo Grande
- transfers : van vliegveld naar Rio-hotel dag 1. Van Foz vliegveld naar
Foz-hotel dag 9. Van Foz- hotel naar Foz vliegveld dag 12. Van Campo
Grande vliegveld naar Miranda dag 12. Van Miranda naar Campo
Grande vliegveld dag 17.
- Busticket Rio-Ilha Grande/ Paraty (dag 5) en terug (dag 9)
- Boottocht naar Ilha Grande (bij verblijf Ilha Grande)
- 16 hotelovernachtingen op basis van B&B, 4-sterrenhotels of
pousada’s met een zelfde mate van comfort.
- diner dag 12-16 (Pantanal-pakket)
- Lunch dag 13-16 (Pantanal-pakket)
- Alle excursies en entreegelden in Pantanal dag 13-16
- bezoek aan de watervallen van Foz d’Iguazu Braziliaanse en
Argentijnse kant (incl entreegelden)
Niet incl:
- intercontinentale vluchten
- evt toeslagen mbt tot binnenlandse vluchten
- overige maaltijden
- taxi van hotel Rio naar busstation dag 5,
- taxi van busstation naar hotel Ilha Grande of Paraty dag 5 en terug
dag 9
- taxi van busstation Rio naar vliegveld dag 9
- excursies in Rio de Janeiro
- extra excursies bij de watervallen (bootje, extra wandeltocht etc)
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