
Een reis vol activiteit en avontuur langs de meest 
indrukwekkende natuurgebieden van het land.
De afstanden zijn groot maar wel degelijk de moeite 
waard: u krijgt het beste van Brazilië te zien! 

De reis begint in Rio  de Janeiro, de bekendste stad van 
het land. Het is een metropool waar het strandleven 24 
uur per dag draait. Rio heeft een 8 miljoen inwoners en 
ligt op een 24 kilometer lange strook land , tussen 
gebergte en zee. Het wereldberoemde Christusbeeld 
staat hoog op de top van Corcovado berg. Sugar Loaf is 
een van de meest gefotografeerde beelden van Brazilië. 
Hierna een bezoek en aan het pittoreske Paraty. 

Vervolgens wordt u overdonderd door de watervallen 
van Iguaçu en meegevoerd door de  ongerepte wildernis 
en natuur van Pantanal en Bonito. 

Aan het einde van de reis  wachten de mooie 
zandstranden van Brazilië. 

BESTEMMING: Brazilië



Korte route

Dag 1 Vlucht Amsterdam – Rio de Janeiro. Transfer hotel

Dag 2 Rio de Janeiro

Dag 3 Rio de Janeiro

Dag 4  transfer naar vliegveld Rio de Janeiro, vlucht naar Iguaza, transfer naar hotel

Dag 5 Iguazu

Dag 6 transfer naar vliegveld, vlucht naar Campo Grande, transfer naar hotel 

Dag 7 Bonito (Rio da Prata Snorkling & Macaw’s sinkhole)

Dag 8 Bonito (Boca da Onça Ecotour) 

Dag 9 transfer naar Pantanal, overnachting Barra Mansa Lodge

Dag 10  Pantanal, overnachting in Barra Mansa Lodge 

Dag 11 Pantanal, overnachting in Barra Mansa Lodge 

Dag 12  Pantanal, overnachting in Barra Mansa Lodge 

Dag 13 transfer naar vliegveld, vlucht naar Salvador, transfer naar hotel 

Dag 14 Salvador

Dag 15 Salvador (terugvlucht naar Amsterdam of strandverlenging)

Verlenging optie 1: Buzios

Verlenging optie 2: Trancoso

Verlenging optie 3: Guajiru



Dag 1: Aankomst Rio de Janeiro
Na aankomst op het vliegveld van Rio de Janeiro transfer naar het hotel. De stad ligt tussen de zee en de 
bergen, verspreid over een 24 kilometer lange strook land. 

Dag 2 & 3: Rio de Janeiro
In downtown Rio staan koloniale gebouwen naast moderne wolkenkrabbers en het Santa Teresa district is de 
historische stadswijk met de meest bezienswaardigheden. Met de kabelbaan naar Sugar Loaf is een leuk 
uitstapje. Hier bevindt zich de beroemde  berg met een spectaculair uitzichten over de stad. Hét symbool 
van de stad is het enorme Christusbeeld op de Corvocado-berg, de Cristo Redentor.

Dag 4: Rio de Janeiro – Iguazu
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Iguazu.  Transfer naar Hotel Das Cataratas, gelegen op de 
grens met Argentinië waar zich 's werelds breedste watervallen bevinden. Het is het enige hotel dat zich in 
het Iguassu National Park bevindt en het hotel ligt op een niet te evenaren plek, dichtbij de watervallen en 
met zwembad. 

Dag 5: Iguazu
De watervallen van Iguazu vormen de natuurlijke grens tussen Brazilië, Argentinië en Paraguay. 
275 watervallen storten zich van 80 meter hoogte de diepte in over een lengte van bijna drie kilometer. Het 
meest indrukwekkende deel is de Devils Gorge, een cirkelvormige waterval waar je dichtbij kunt komen. 
De tropische omgeving maakt deze watervallen tot de mooiste ter wereld. Rond de watervallen ligt het 
nationale park Iguazú dat bestaat uit subtropisch regenwoud. 

Dag 6: Iguazu - Campo Grande
Vlucht van Iguazu naar Campo Grande in de Pantanal, de grootste rivier delta ter wereld en een van de beste 
plekken van Brazilië om wild te spotten.  Campo Grande is de grootste stad van de cowboy provincie Mato
Grosso en dateert uit 1889. Het verblijf is bij Bonito, een klein dorpje in de Serra da Bodequena. De naam 
Bonito is ontstaan door de prachtige heldere blauwe kleur van de rivieren en bronnen. Door de kalkstenen 
bodem wordt het water constant gefilterd waardoor het kraakhelder is. Het 'aquarium complex' van Bonito
wordt gevoed door tien heldere en transparante rivieren, meer dan 50 grotten met stalagmieten en 
stalagtieten, kleurige vissen, planten en watervallen en stroomversnellingen. Diner en overnachting  een 
typisch Braziliaanse Pousada; een sfeervol familiebedrijf, met kamers in ruime bungalows met douche en 
toilet, ventilator, airco, tv en een veranda. 
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Dag 7 & 8: Bonito
Tijdens het verblijf in Bonito staat er een snorkel excursie in de Sucuri River op het programma.  Het voelt 
alsof je in een groot natuurlijk aquarium zwemt met scholen bont gekleurde vis. Daarnaast een bezoek aan 
een zeldzaam mooi ecologisch paradijs: Boca da Onça. Boca da Onça staat vooral bekend  om zijn heldere 
water stromen, en de mooie kalk formaties waarin zich watervallen en natuurlijke zwembaden hebben 
gevormd.

Dag 9: Bonito - Pantanal
Vertrek over land naar Pantanal (ca. 5 uur) en met geluk zijn er al beesten te spotten.  Barra Mansa Lodge is 
een  kleine eco-lodge in het hart van de ongerepte Pantanal. De Lodge  ligt te midden van een bijzondere 
natuur  en is de ideale uitvalsbasis om de wetlands te verkennen.  Je vindt er  een overweldigende  natuur, 
veel wilde dieren en prachtige landschappen.

Dag 10 & 11 & 12: Pantanal
Activiteiten die vanuit de lodge kunnen worden ondernomen, zijn  op individuele basis of met kleine 
groepjes vrienden of familie. Er is een vrije keus uit de volgende activiteiten: wandelen, paardrijden, 
motorboot excursies, kano verkenningen, safari's per4WD, vogels kijken, vissen, en culturele dagelijkse 
activiteiten . Het verblijf in Barra Mansa is op basis van volpension en incl. activiteiten programma.

Dag 13: Pantanal - Salvador
Transfer of land ca. 4 uur) of deels met een klein vliegtuigje naar de luchthaven van Campo Grande voor de 
vlucht naar Salvador, ook wel Salvador de Bahia genoemd. 
Deze kleurrijke stad is de hoofdstad van de deelstaat Bahia en wordt gezien als de culturele hoofdstad van 
Brazilië. De stad ui 1549 is een smeltkroes van de inheemse bevolking, Portugese kolonisten en Afrikaanse 
slaven. Deze bijzondere mengeling laat zich het beste zien in de historische wijk Pelourinho, deze wijk staat 
sinds 1985 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het straatbeeld bestaat uit kleurrijke gevels, mannen die 
op een pleintje capoeira aan het oefenen zijn en prachtige kerken vol Portugese tegelwanden. 

Dag 14: Salvador
De stad is ook een plek met tegenstellingen. Naast een historisch centrum is er ook een modern gedeelte 
van de stad. Beide stadsdelen worden met elkaar verbonden door  de beroemde stadslift Lacerda. 
Vanaf de bovenstad is het uitzicht over de baai. 

Dag 15: strandverlenging of terugvlucht naar Amsterdam
Vanuit Salvador zijn er verschillende  mogelijkheden om de reis te verlengen aan één van de prachtige 
stranden die Brazilië te bieden heeft. Afhankelijk van de reisperiode kijken we welke het meest geschikt is.  
Denk aan de stranden van Búzios, Trancoso of Guajiru. 



Búzios
Armação dos Búzios werd in de 16e eeuw gesticht door piraten en slaven handelaars en is
tegenwoordig een populaire vakantie bestemming van de rich and famous. De badplaats wordt geroemd 
vanwege zijn unieke combinatie van rustieke charme, architectonische harmonie, ongelooflijke schoonheid 
en verfijnde boetiekjes en restaurants. Er zijn meer dan 20 prachtige stranden om uit te kiezen! 
De regenperiode valt van oktober t/m april en onze zomermaanden zijn de beste tijd voor een bezoek aan 
Buzios.
Accommodatie tip: Serena Boutique Resort.  

Trancoso
Het zuidelijke deel van de staat Bahia is nog redelijk puur. Hier vind je kilometers lange, hagelwitte stranden 
en een azuurblauwe oceaan. Trancoso wordt sinds enkele jaren gekwalificeerd als één van de meest luxe 
badplaatsen in Zuid-Amerika en is een fijne plek om de rondreis relax af te sluiten. 
Trancoso is het hele jaar door goed te bezoeken, de meeste regen valt in de maanden april & mei. 
Accommodatie tip: UXUA  Casa hotel & spa. 

Guajiru
In het noordoosten van Brazilië op ca. 140 km van Forteleza vandaan, bevinden zich de stranden van Guajiru
Beach. Guajiru is een klein vissersdorpje aan de kust en heeft fraaie uitgestrekte stranden die ook voor 
kitesurfers geschikt zijn. De plek staat bekend als een  gezinsvriendelijke, authentieke Braziliaanse en 
welvarend bestemming. De beste tijd voor een bezoek aan Guajiru loopt van juli t/m december. 
Accommodatie tip: Zora Beach Hotel. 


