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Brazilië

Christ the Redeemer statue on top
of Corcovado mountain surrounded by
Tijuca Forest and Sugar Loaf Mountain
in background.

Tudo Bem

Brazilië strekt zich uit over bijna de helft van het Zuid-Amerikaanse continent en is in oppervlakte groter dan bijvoorbeeld Australië.
Het blinkt uit met een aanzienlijk arsenaal natuurlijke rijkdommen. Water en woud lopen in elkaar over en vormen adembenemende, ongerepte landschappen. Een 7.400 km lange kustlijn afgebakend met prachtige stranden, maakt het geheel af. Maar de
grootste charme ligt bij de inwoners met hun sterk geladen vreugde en verdriet. Leven in Brazilië is in de eerste plaats voelen
en deze gevoelens ook uitdrukken, spontaan en zonder omwegen. Want ondanks moeilijkheden is het leven er altijd een feest,
met een vaste stek voor muziek en ritme. Deze barokke levensstijl manifesteert zich in elk straatbeeld: huizen in felle kleuren,
frivole artisanale kunst, versierde auto’s en trucks. Brazilië is het land waar alles beweegt en niets constant blijft. Het hart van dit
levenslustige land is natuurlijk Rio de Janeiro. Gelegen te midden van indrukwekkende bergformaties is de aanblik op Rio ronduit
duizelingwekkend. Maar niet ver van het turbulente Rio waant men zich in de vorige eeuw: kleine, kleurrijke dorpjes zijn er een
haven van rust voor de vakantieganger die net uit de grootstad komt. Rio en zijn buitenwijken vormen slechts een klein deel van
dit land met duizenden facetten. Leer ook het Braziliaanse ‘savoir-vivre’ kennen... Brazilië lokt!

 ± 8.515.000 km2
(= 278 x België)

 ± 206.000.000

 Real
(1 EUR = 3,67 R$)

 Portugees

110/120/127/220 V

 Internationaal paspoort

Tips & trics

Klimaat

• Ideaal reisseizoen: bijna het hele jaar. Zie ook kort onder het klimaat, of uitgebreider op de website.
• Diensten: je kan in groep als met een private gids reizen, of in alle vrijheid zonder bezoeken.
Rondreizen met een huurwagen raden wij niet aan: de taal is hier een struikelblok, net als de veiligheid
en slechtwerkende GPS-systemen.
• Hotels: vanaf 100 euro per kamer per nacht tot meer dan 1.000 euro per kamer per nacht.
Goedkopere hotels bestaan wel, maar die kunnen wij niet professioneel en aan een voordelige prijs
aanbieden. Ons aanbod bevat een ruime keuze, van grote hotels tot charmehotels.
De vermelde prijzen geven een indicatie. Door de grote schommelingen van de Real worden de juiste
prijzen bij aanvraag opgevraagd.
• Ideale reiziger: bijna iedereen vindt in Brazilië zijn gading. Het land leent zich perfect voor individuele
reizen, maar ook in familie (met jongere kinderen), als avonturier en uiteraard voor vips…
Onder meer door de binnenlandse vluchten is Brazilië evenwel geen goedkope bestemming.
• Hotels, foto’s, het weer of de plaatselijke tijd bekijken? Of krijg je graag een idee van de programma’s,
minitrips en prijzen? Ga naar op www.cosmic.travel
Op de volgende pagina’s vind je alvast voorbeeldreizen ter inspiratie.

Al naargelang de regio, kan je Brazilië
het hele jaar door bezoeken. In het
noordwesten (van Sao Luis tot Bahia)
loopt het regenseizoen van april tot en
met augustus. De Amazone is af te raden
van november tot en met mei. Voor de
Pantanal zijn deze maanden ook de
regenmaanden, maar voor de observatie
van vogels is dit een troef omdat er dan
meer vogels te zien zijn. Rio heeft
normaal gezien een gemiddelde
temperatuur van 25 °C, behalve als een
koud front voorbijkomt in de winterperiode.
In dat geval kan het een paar dagen
veel kouder zijn (14 °C).

Streken
Het is moeilijk om een land dat 278 keer groter is dan België, en dus bijna
even groot is als Europa, beknopt samen te vatten. Door zijn grote variatie,
kan je alleen al in de deelstaat van Mato Grosso 2 à 3 weken rondreizen.
Brazilië telt veel steden aan zee. Het meest bekende is Rio de Janeiro, maar
er zijn ook Salvador da Bahia, Recife en Maceio. Deze steden zijn ook ideaal
als uitvalsbasis naar de vele strandbestemmingen rondom: Buzios, Paraty en
Angra dos Reis bij Rio, Praia do Forte en Morro de Sao Paulo van Salvador
en Porto de Galinhas van Recife. Uiteraard heeft Brazilië nog veel andere
stranden te bieden: Trancoso, Peninsula Marau, Flexeiras, Jericoacoara
… Een buitenbeentje, zelfs verkozen als UNESCO-werelderfgoed, is de
ongelooflijk mooie archipel Fernando de Noronha. Die ligt op zo’n 545 km
van de kust van Brazilië en bestaat uit 6 eilanden en 14 bijna onbereikbare
rotsformaties.
Maar ook het binnenland heeft zijn steden. Grote met een divers aanbod,
zoals Sao Paulo of Brasilia, de meest futuristische stad van Brazilië. Maar
ook kleinere koloniale stadjes, zoals in de mijn-regio van Minas Gerais met

 Geen
(gele koorts)

 40 USD internat. vlucht / 13,50 USD binnenl. vlucht
(beide normaal in het ticket inbegrepen)

Ouro Preto, Congonhas do Campo, Mariana en Tiradentes. Kunstliefhebbers
vinden op een boogscheut van Belo Horizonte het Instituto Cultural Inhotim
met een expositie van moderne kunst vanaf 1970 en hedendaagse kunst van
Braziliaanse en internationale kunstenaars, met de nadruk op installatie- en
conceptuele kunst.
En ook als je van natuur houdt, kan het in de verschillende natuurgebieden
alle kanten op. Voor ons staat Pantanal op nummer 1, gevolgd door Lençois
Maranhenses. Maar ook de Amazone vergeten we natuurlijk niet. Hier gaat
onze voorkeur naar Alta Floresta of Mamiraua, hoewel deze bestemmingen
wat duurder zijn dan het meer toeristische vertrekpunt Manaus.
En er is nog meer! Brazilië telt ook verschillende chapada’s. De meest
courante zijn Chapada Diamantina (die je -zelfs per bus- bereikt vanuit
Salvador da Bahia), Chapada dos Veadeiros (vanuit Brasilia) en Chapada dos
Guimaraes (vanuit Cuiaba). En ten slotte mag Iguazu niet ontbreken, hoewel
die bij ons apart vermeld staat, aangezien het op het drielandenpunt ligt met
Argentinië en Paraguay.

 23kg

 3-6 USD in groep
5-10 USD in privaat
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Tourists at Iguazu Falls,
one of the world’s
great natural wonders.

Brasil Basico
12 nachten
Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Rio de Janeiro en transfer naar
het hotel. 4 overnachtingen.
Dag 2 > Volle dag bezoek aan Corcovado en de Suikerbroodberg (8 uur),
met het indrukwekkende standbeeld van Christus de Verlosser.
’s Morgens: transfer naar het centrum van Rio voor een panoramische
tour met onder meer de Sambodrome, de Metropolitan-kathedraal en
Cinelandia Square met zijn historische gebouwen. Wandeling tot de buurt
Urca, en per kabelbaan naar boven, met een stop op Morro da Urca. Ten
slotte: voettocht naar de top van Suikerbroodberg. Na de lunch: rit naar
de voet van de Corcovado-berg en verder door het Tijuca-regenwoud tot
aan het standbeeld.
Dag 3 > Volle dag bezoek aan historisch Rio de Janeiro.

eerst per trein en daarna 2 km catwalk (heen en terug) over verschillende
eilandjes van de Upper Iguassu River. De tour naar Devil’s Throat duurt
ongeveer 2 uur. Tijdens het bezoek aan de Argentijnse kant van de
watervallen aanschouw je de watervallen van dichtbij, en kan je de fauna
en flora van nabij observeren met de watervallen letterlijk binnen
handbereik.
Dag 7 > Halve dag bezoek aan de Braziliaanse kant van de watervallen van
Iguazu. Vertrek naar Iguassu Falls. Aankomst aan het bezoekerscentrum aan
de ingang van het Iguassu National Park, zo’n 10 km van de watervallen. Het
bezoek gaat verder in het National Park, langs een route naar de prachtige
Iguassu Falls, gevolgd door een voettocht over de 1 km lange catwalk.
Geniet van de prachtige uitzichten over de watervallen, met aan het einde
een verrassend spektakel: de fantastische Devils’ Throat. Vervolgens via
een panoramische lift verder tot aan de Espaço Porto Canoas, met mooi
uitzicht over het bovenste deel van de Iguassu Rivier.

Dag 4 > Vrije dag.

Dag 8 > Transfer naar de luchthaven van Iguazu. Onthaal aan de luchthaven
van Salvador da Bahia en transfer naar het hotel. 2 overnachtingen.

Dag 5 > Transfer naar de luchthaven van Rio. Onthaal aan de luchthaven
van Iguazu en transfer naar het hotel. 3 overnachtingen.

Dag 9 > Halve dag bezoek aan de stad Salvador da Bahia.

Dag 6 > Halve dag bezoek aan de Argentijnse kant van de watervallen
van Iguazu. Transfer naar de Iguassu Falls, 30 km van het centrum van
Foz do Iguassu en 24 km van Puerto Iguazu. Aankomst aan het
bezoekerscentrum aan de ingang van het Iguazu National Park. Een
treintje voert je tot aan het station Cataratas. Daar vertrekt het pad dat
je via de catwalk meeneemt naar het bovencircuit van de watervallen.
Wandeling van 50 minuten om de watervallen van boven te bewonderen.
Vervolgens afdaling naar het lagere circuit (meerdere trappen) om via
deze catwalks de watervallen van beneden te bewonderen. Deze
wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Bezoek ook de Devil’s Throat,

Dag 10 > Transfer naar Praia do Forte. 3 overnachtingen.
Dag 13 > Transfer naar de luchthaven van Salvador da Bahia.

Deze reis kan gemakkelijk uitgebreid worden naar een 14-daags
programma: in dit geval wordt Iguazu met 1 nacht ingekort,
maar de bezoeken blijven behouden.
Classico: met 3 extra nachten Manaus of Pantanal.
Tudo: met 3 extra nachten Belo Horizonte.
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Emoção a flor da pele
17 nachten
Dag 1-2 > Brasilia
Dag 3 > Brasilia/Cuiaba - Chapada dos Guimaraes
Dag 4-5 > Chapada dos Guimaraes
Dag 6 > Chapada dos Guimaraes - Amazone
Dag 7-8 > Amazone
Dag 10 > Amazone - Pantanal
Dag 11-12-13 > Pantanal
Dag 14 > Pantanal - Cuiaba/Rio de Janeiro
Dag 15 > Rio de Janeiro: Corcovado & Suikerbroodberg
Dag 16 > Rio de Janeiro: historisch Rio de Janeiro
Dag 17-18 > Rio de Janeiro

Aquarela Brasileira
Dag 1 > Sao Paulo
Dag 2 > Sao Paulo/Cuiaba - Pantanal
Dag 3-4 > Pantanal
Dag 5 > Pantanal - Cuiaba/Iguazu
Dag 6 > Iguazu
Dag 7 > Iguazu/Rio de Janeiro
Dag 8 > Rio de Janeiro: Corcovado & Suikerbroodberg
Dag 9 > Rio de Janeiro: historisch Rio de Janeiro
Dag 10 > Rio de Janeiro
Dag 11 > Rio de Janeiro/Sao Luis
Dag 11 > Sao Luis - Lençois NP - Barreininhas
Dag 12 > Barreininhas: Preguiça rivier & Caburé
Dag 13 > Barreininhas - Sao Luis/Salvador da Bahia
Dag 14 > Salvador da Bahia - Praia do Forte
Dag 15-16 > Praia do Forte
Dag 17 > Praia do Forte - Salvador da Bahia
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16 nachten

Araras Lodge, Pantanal.
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Person looking at the Vale do Capao from the
Morro do Pai Inacio, Chapada Diamantina, Bahia.

da Bahia

Norte Maravilhoso

9 nachten

10 nachten

Dag 1-3 > Salvador da Bahia
Dag 4 > Salvador da Bahia - Lençois
Dag 5-6 > Lençois: Chapada Diamantina
Dag 7 > Lençois - Salvador da Bahia - Praia do Forte
Dag 8-9 > Praia do Forte
Dag 10 > Praia do Forte - Salvador da Bahia

Dag 1 > Recife
Dag 2 > Recife: Recife & Olinda
Dag 3 > Recife: Itamaraca & Igarassu
Dag 4 > Recife/Sao Luis
Dag 5 > Sao Luis - Lençois NP - Barreininhas
Dag 6 > Barreininhas: Preguiça rivier & Caburé
Dag 7 > Barreininhas - Sao Luis/Fortaleza
Dag 8 > Fortaleza - Jericoacoara of Flexeiras
Dag 9-10 > Jericoacoara of Flexeiras
Dag 11 > Jericoacoara of Flexeiras - Fortaleza
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Op onze website vind je nog meer extra
programma’s, net als een waaier aan minitrips
die je aan deze programma’s kan toevoegen.
Of om zelf met minitrips een eigen rondreis
te maken.
• Sao Paulo
• Brasilia
• Chapada dos Veadeiros
• Minas Gerais
• Ouro Preto
• Desde Rio de Janeiro: Cidades coloniais de
Minas Gerais
• Rio de Janeiro
• Carnaval Rio de Janeiro
• Buzios
• Paraty
• Multi-Sport Paraty
• Amazonas (met uitvalsbasis Manaus,
Alta Floresta, Tefe en Cuiaba)
Ook zijn cruises mogelijk vanuit Manaus.
• The Pantanal Flood Plain Ecosystem
vanuit Cuiaba of Campo Grande
• Chapada dos Guimaraes
• Porto Jofre (jaguar)
• Sao Luis & Lençois
Maranhenses
• Chapada Diamantina

Scan mij voor meer info:
Brazilië
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• En diverse kuststreken gaande van
Flexeiras, Jericoacoara, Natal, Pipa,
Fernando de Noronha, Recife,
Porto de Galinhas, Salvador da Bahia,
Morro de Sao Paulo, Praia do Forte,
Peninsula Marau en Trancoso …

Girl with a hat on the beach.

