
 



 

Geografisch: 



 

Overzicht: 
  

Dag Datum Dag planning Slapen Prijs €  
Vrijdag 19-May Brussel - Parijs - Sao Paolo 

Vertrek om 16:19. Aankomst om 17:38 Parijs CDG 
Vertrek om 22:20. Aankomst om 05:20 
Vliegtuig Vlieger 

49€ 
685€ 
0 734  

Zaterdag 20-May São Paulo 
AM: Bus, metro, Stadsbezoek: stadswandeling 
PM: (14:45 - 16:25) Flight Iguazu, Fresca 
Hotel Taroba Foz 

24rls+5rls 
109€+5rls 
38rls 128  

Zondag 21-May Foz De Iguacu 
AM: Watervallen Argentijnse kant (5u)  
PM: Macuco Safari; jeep – trekking – rafting 
Hotel Taroba Foz 

10$  
100rls 
38rls 53  

Maandag 22-May Foz De Iguacu 
AM: Watervallen Braziliaanse kant (2u), Bird museum  
PM: Itaipu stuwdam (toe op zondag, 1u30) 
Hotel Taroba Foz 

10rls+30rls 
10rls 
38rls 18  

Dinsdag 23-May Campo grande - Miranda 
AM: 6.40-8:15-9:00-9:40 Flight S.P. – C.G.,12:00 Miranda 
PM: Reino Savagem: Caiman Farm 
Hotel Aguas Do Pantanal **** Miranda 

109€+100rls 
80rls 
40rls 193 Diner inc 

Woensdag 24-May Miranda (bufferdag) 
AM: Miranda Excursie: Jeep, Walk, Boat, Fish, swim 
PM: Night Life Mammals 
Hotel Aguas Do Pantanal **** Miranda 

 
90rls 
95rls 
40rls 86 

Lunch inc 
Diner inc 

Donderdag 25-May Bonito 
AM: Transport Bonito 
PM: Boca de Onca Ecotour 
Hotel Bonsai *** Bonito 

55rls 
90rls 
38rls 69 

Lunch inc 
oma beperkt 30 

Vrijdag 26-May Bonito - Campo grande 
AM: Grota Del Lago Azul, Buoycross 
PM: Aquário Natural, transport Campo Grande 
Hotel Iguaçu *** 

Campo 
Grande 

25rls+30rls 
89rls+100rls 
36rls 106 

oma niet niet 

Zaterdag 27-May Brazilia 
AM: (10:05-14:01) Flight Brasilia, City bus 
PM: City Center: Dom Bosco, Television Tower, Fabiana 
Hotel Manhattan Plaza **** Brazilia 

109€+ 10rls 
20rls 
54rls 145  

Zondag 28-May Manaus 
AM: (11:20-13:10) Vlucht Manaus, museum 
PM: Boot: Rio Negro, nachleven op Rio Negro 
Hotel op den boot Boot 

109€ 
324€ 
0 433 all-in 

Maandag 29-May Manaus 
AM: Boot: Rio Negro, vissen 
PM: Boot: Survival technieken in oerwoud 
Hotel op den boot Boot 

0 
0 
0 0 all-in 

Dinsdag 30-May Manaus 
AM: Boot: Lokale bewoners bezoeken 
PM: Boot: Uitstap in het oerwoud 
Hotel Central de Manaus Manaus 

0 
0 
60rls 23 all-in 

Woensdag 31-May Manaus - Recife 
AM: City center: Teatro 
PM: (14:10-22:35) Vlucht Recife 
Hotel 54 Recife 

10rls 
109€ 
30rls 140  

Donderdag 01-Jun Recife 
AM: Bezoek aan stadscentrum 
PM: (13:20-15:25) Vlucht Fernando de Noronha 
Pousada Do Vale + Tax Fernando 

0 
184€+35rls 
157rls+33rls 270  



 

Vrijdag 02-Jun Fernando de Noronha 
AM: Boat tour + planasub 
PM: Scuba diving 
Pousada Do Vale + Tax Fernando 

50rls 
230rls 
157rls+33rls 165  

Zaterdag 03-Jun Fernando de Noronha 
AM: Island Tour 
PM: Island Tour 
Pousada Do Vale + Tax Fernando 

50rls 
 
157rls+33rls 86  

Zondag 04-Jun Fernando de Noronha - Recife 
AM: Natural Swimming pool 
PM: (16:00-16:00) Vlucht naar Recife, Taxi 
Hotel 54 Recife 

50rls 
0 + 8rls 
30rls 30  

Maandag 05-Jun Recife - Olinda - Salvador de Bahia 
AM: Olinda Stad en omgeving (6 km -> 20-30 min) 
PM: (16:45 - 17:55) Vlucht Salvador De Bahia, bus 
Hotel Pousada Azul Salvador 

15rls 
109€, 4rls 
43rls 141  

Dinsdag 06-Jun Salvador De Bahia 
AM: Bezoek hoge/lage stadsdeel d.m.v. tandradbaan 
PM: Historische stad: kerken, kloosters, musea, capoeira 
Hotel Pousada Azul Salvador 

10rls 
10rls+20rls 
43rls 32  

Woensdag 07-Jun Salvador De Bahia 
AM: Itaparica eiland (45 of 20 min. varen) 
PM: Kreeften eten 
Hotel Pousada Azul Salvador 

6rls 
10rls 
43rls 23  

Donderdag 08-Jun Belo Horizonte - Ouro Preto 
AM: (4:55 - 6:30) Vlucht Belo Horizonte, Bus Ouro Preto 
PM: Koloniaal stadje (veel kerken); stadsbezoek  
Pousada Casa Grande 

Ouro 
Preto 

109€ 
10rls 
60rls 135  

Vrijdag 09-Jun Ouro Preto - Rio De Janeiro 
AM: Op 11 km: Mariana: goudstadje, Minas do Passagem 
PM: (22:00-06:00) Bus Rio De Janeiro 
Hotel op bus bus 

17rls 
78rls 
0 37  

Zaterdag 10-Jun Rio De Janeiro 
AM: Favela tour (3 uur) 
PM: Rio by Jeep (4u30) 
Hotel Imperial **** Rio 

65rls 
135rls 
78rls 103  

Zondag 11-Jun Rio De Janeiro 
AM: Rio by boat (2u) 
PM: Suikerbroodberg + Voetbal in Maracaña 
Hotel Imperial **** Rio 

30rls 
30rls+15rls 
78rls 55  

Maandag 12-Jun Rio De Janeiro - Sao Paulo 
AM: City Center 
PM: Bus São Paulo (6 uur) 
Hotel Posada Dona Zilahl 

Sao 
Paolo 

0 
0 
48 19  

Dinsdag 13-Jun São Paulo 
AM: MASP museum 
PM: Souvenirs kopen 
22:35 Vlucht Sao Paolo - Parijs Vlieger 

10rls 
0 
24rls 13  

Woensdag 14-Jun Parijs - Brussel 
AM: Vlucht Parijs (14:40) 
PM: TGV Charles De Gaulle - BXL midi (15:58 - 17:15)     0  

     303  



 

São Paulo (191-226). 
 
Confirmeren van: 
• Binnenlandse vluchten (op de luchthaven bij aankomst, TAM Brazilian Airlines – 64-45-41-95) 
• Vluchten Fernando (op de luchthaven bij aankomst, Varig Airlines – 64-45-27-28) 
 
 
 
 
Vrijdag 19/05 
• We vertrekken om 16:00 uur naar het Brussels Zuid-station, waar we de TGV naar Parijs (Charles de 

Gaulle) nemen. De trein vertrekt om 16:19 uur en rijdt rechtstreeks naar de terminal 2 (van waar onze 
vlucht vertrekt). We komen er aan om 17:38 uur. 

• De Brazil Airlines (TAM) vlucht vertrekt om 22.20h in Charles de Gaulle, richting Sao Paulo, waar 
we landen om 05.20h op zaterdag morgen. Er is een verschil van 5 uur tussen Brussel en Sao Paulo. 
Op onze biologische klok is het dus 10 uur 20 wanneer we landen. 

 
Zaterdag 20/05 
Te doen in de voormiddag: 
• Luchthaven - stadscentrum: 

We checken in naar Foz do Iguaçu waardoor we van onze bagage verlost zijn. We nemen de stadsbus 
van de luchthaven naar de stad. Deze vertrekt uit de Terminal Bresser en kost R$ 3. We moeten die 
via Ayrton Senna pakken, aangezien de andere (via Assis Ribeiro) dubbel zo lang duurt. Deze bus 
rijdt elk uur en zet ons af aan de metro Tatuapé. Daar nemen we de metro naar de Praça da Sé (R$ 2). 

• Dom Pedro II: 
We beginnen onze wandeling aan de rivier Rio Tamanduatel. We wandelen er door het Parque Dom 
Pedro II en steken dan de rivier over, richting centrum. 

• Praça da Sé: 
Kathedraal van 1954, Patio do Colegio, Kerk São Francisco, Mirador op de Edificio Banespa 

• Anhangabau & Viaduto do Cha: 
Largo de São Bento 

• Praça da Republica: 
Placa do Teatro Municipal, biblioteca municipal 

 
Te doen in de namiddag: 
• Vlucht Sao Paolo – Foz Do Iguaçu: 

Om 14:45 uur vertrekt onze vlucht naar de watervallen van Iguacu. We komen er aan om 16:25 uur. 
De Fresca brengt ons voor R$5 naar het stadscentrum. 

 



 

Foz Do Iguaçu (288-302). 
 
Lang voor de Spaanse ontdekkingsreiziger Don Alvar Nunez Zuid-Amerika’s grootste waterval bereikte, 
noemden de lokale indianen het Iguazu – wat letterlijk ‘grote waters’ betekent. Een indrukwekkend 
gordijn van bijna 3km breed is het toneel voor de 275 watervallen die zich over een aantal 
rotsuitstulpingen gooien en zich vervolgens in een diepe kloof storten. 
 
Hotel Las Golondrinas 
Tel.: 514-32-98 
Tinoco y Palacios 411 
 
Confirmeren van: 
• Hotel in Foz Do Iguaçu 
• Tour operator voor bezoek aan Argentijnse kant + Itaipu (volle maan?) 
• Macuco Safari: (574 42 44 overdag, 574 37 48) 
• Cash geld afhalen: minstens 4.000 Reais 
 
 
Zaterdag 20/05 
Te doen in de voormiddag: 
• Stadscentrum 

We hebben een vrije namiddag, die we gebruiken om uit te rusten en eens in de straatjes van Iguacu 
rond te dolen. 
 

Zondag 21/05 
Te doen in de voormiddag: 
• We reizen via een agentschap naar Argentinië. We bezoeken er het nationaal park dat open is van 

8.00 tot 18.00 uur. We moeten zien dat we ons zwemgerief mee hebben, aangezien er plaatsen zijn 
waar baden toegestaan is! 

• Van aan de ingang van het park is er een wandeling van 6 km (Cendero Macuco) om tot aan de 
“Cataratas Arrechea” te geraken. Er is ook een treintje voor diegenen die reeds te moe zijn om te voet 
te gaan. Dit leidt tot de Estacion do Cataratas.  

• Van aan dit punt, vertrekken er 2 wandelroutes (de paseo inferior en de paseo superior), die we 
kunnen uitproberen.  

• De paseo inferior duurt +- 1 uur, en neemt ons mee doorheen een schitterende vegetatie naar enkele 
prachtige punten: Bozzeti, de 3 Musketiers, San Martin eiland en een schitterend natuurlijk zwembad 
op het einde van de wandeling. 

• De paseo superior duurt +- 1 uur brengt ons via enkele passerellen naar de waterval van San Martin. 
• Na de wandelingen nemen we de trein naar de “Garganta del diablo”. Dit is het pronkstuk van de 

watervallen; een waterval in hoefijzer vorm. 
• Indien de tijd ons dit toelaat, nuttigen we onze avondmaaltijd aan de Argentijnse kant. Het vlees is er 

immers van de beste kwaliteit. 
 
Te doen in de namiddag: 
• We nemen er deel aan de Macuco Safari die ons per jeep, trekking en zodiak andermaal kennis laat 

maken met de watervallen. 
• ’s Avonds keren we weer naar het centrum van Foz, waar we nagenieten bij een lekkere maaltijd. 
 



 

Maandag 22/05 
Te doen in de voormiddag: 
• We zijn vroeg uit de veren om de  
• In de namiddag begeven we ons naar de rodovia das Cataratas op km 25 (3 km voor de waterval).  
• Indien er nog tijd over is kunnen we nog een bezoek brengen aan de zoo van vreemde vogels. Deze 

bevindt zich aan de ingang van het nationaal park en sluit om 18.00 uur. 
•  
• grootste dam ter wereld te bezichtigen; de dam van Itaipu. Ze is gelokaliseerd ten Noorden van de 

stad en is gemakkelijk te bereiken per bus. We nemen de bus nummer 110, 120 of  “Vila C” vanuit 
de Terminal of vanop de avenida “Juscelino Kubitschek”. De busrit duurt 30 minuten vanop de 
avenida “Juscelino Kubitschek”. 

• Het bezoek aan Itaipu is gratis en duurt een uur en half. We moeten wel zien dat we 15 minuten voor 
aanvang (8.00 uur) ter plekke zijn. 

• We nemen dezelfde bus terug naar het stadscentrum. 
 
Te doen in de namiddag: 
• We nemen een lijnbus met opschrift “Parque National” die vertrekt vanuit “Juscelino Kubitschek” of 

vanuit de bus-terminal. Hij rijdt om het half uur en dropt ons aan de ingang van het nationaal park. 
We doen een bezoek aan de watervallen aan de Braziliaanse kant. Op zondag opent het park de 
deuren om 8 uur ’s morgens en is continu open tot 17.00 uur. Aangezien het park het mooiste is ’s 
morgens, moeten we zeker zo vroeg mogelijk ter plekke zijn. Van aan de ingang van het park zijn er 
kleine busjes die je tot aan de watervallen brengen (+- 5 km). 

• We wandelen op de kleine paadjes die alle geheimen van de watervallen ontsluieren. Ondermeer 
vinden we het “duivelsgat”, waar er een continue waas hangt van waterdamp. Ook hebben we hier 
een schitterend zicht over de hele site. 

 
Dinsdag 23/05 
Te doen in de voormiddag: 
• Om 6.40 uur vertrekt onze TAM-vlucht. We vliegen via Sao Paulo (8.15 – 9.00) naar Campo Grande 

waar we om 9.40 uur aankomen. 
 

Malaria Pillen 



 

Pantanal: Campo Grande – Miranda – Bonito (273-280). 
 
De Pantanal, het grootste ononderbroken moeras ter wereld dat door de UNESCO bij het werelderfgoed 
werd opgenomen, is één van de voornaamste wildreservaten van Zuid-Amerika. Met een totaal 
oppervlakte van meer dan 150.000 vierkante kilometer, gesitueerd in het hart van Zuid-Amerika, is de 
Pantanal een bio-geografische mix van elementen uit het Amazonewoud, de Caatinga, de Braziliaanse 
savanne, het Atlantische regenwoud en de Paraguaanse chaco. Deze fantastische biodiversiteit bevat 698 
vogelsoorten, 80 zoogdieren, 260 vissoorten en 50 soorten reptielen. Kapucijnapen en brulapen, 
kaaimannen, tapirs, anacondas, capybaras en papegaaien creëren samen een interessant theater van 
beeld en klank.  
 
Hotel Aguas Do Pantanal 
Tel.: 242-12-42 
Avenida Afonso Pena, 367 
 
Confirmeren van: 
• Gids betalen voor de Pantanal tour: 3.000 Reais cash – reeds 1.419 Reais betaald 
• Aguas Do Pantanal: Fátima Cordella – Tel: 0055 67 3242 1314 - 3242 1497 -  Fax: 67 3242 1242 
• Onze opvangt bij Fabiana GSM: (61) 8134-8217 of (61) 3344-9725 
 
 
Dinsdag 23/05 
Te doen in de voormiddag: 
• In de luchthaven van Campo Grande worden 

we opgewacht door onze lokale gids. We gaan 
samen met de gids, onmiddellijk door naar 
Miranda. De rit duurt 2.30 uur en betreft een 
afstand van 200 km. 

• Het busje houdt even halt aan het hotel, waar 
we onze bagage afzetten. 

 
Te doen in de namiddag: 
• We bezoeken de Caiman boerderij van Reino Savagem. De boerderij kweekt krokodillen. We zullen 

deze zelfs eens vast kunnen pakken! 
• ’s Avonds is er een diner voorzien in de boerderij. 
• Nadien trekken we de jungle in per boot om de nachtdieren te bezichtigen. 
• Ons busje brengt ons terug naar het hotel. 
 
Woensdag 24/05 
Te doen in de voormiddag: 
• Vandaag hebben we een dag-trip naar de Fazenda San Francisco. Hier zullen we een hele resem van 

activiteiten doen: een jeep tour, een boot tour, vissen op piranha’s, zwemmen in natuurlijke bassins. 
• De lunch is inbegrepen in dit avontuur. 
 
Te doen in de namiddag: 
• Na het diner, dat inbegrepen is, zullen we ook hier in het duister de dieren aanschouwen. 
• Laat op de avond brengt het busje ons weer terug naar het hotel. 
 
Donderdag 25/05 
Te doen in de voormiddag: 
• We zijn vroeg uit de veren en rijden naar de Boca Da Onça. We beginnen met een wandeling door de 

jungle. We passeren een 12-tal watervallen. 1 van deze watervallen is de Boca da Onça (156 meter 
hoog). We mogen in 1 van de natuurlijke bassins gaan zwemmen. Er is een mogelijkheid om een 
rappel afdaling van 90 meter te doen. De lunch is ook hier inbegrepen in de prijs. 

 



 

Te doen in de namiddag: 
• We rijden naar Bonito, waar we ’s avonds laat aankomen. 
• We slapen in Hotel Bonsai Tel.: (67) 3255-2000  - GSM (67) 9207-4000 in de Rua 15 de novembro 
 
Vrijdag 26/05 
Te doen in de voormiddag: 
• We bezoeken de Gruta Lago Azul. Dit is een indrukwekkende rotsformatie vol van spelonken en 

helder blauw water -- dat als het ware als een blauwe spiegel fungeert. Hier zullen we niet kunnen 
zwemmen, aangezien dit verboden is om het "monument" te beschermen. Dit bezoek duurt anderhalf 
uur. 

• We nemen deel aan de buoycross. Dit is een tocht van 2 km, die we maken op een wildwater rivier, 
met als enig transportmiddel een opgeblazen band. 

 
Te doen in de namiddag: 
• In het "Baia Bonita Ecological Park", doen we een tweedelige tour in de een complex van natuurlijke 

aquaria. We beginnen met een wandeling in een  dierenpark, waar verschillende wilde dieren 
geobserveerd kunnen worden. Het hoogtepunt van dit park zijn echter de natuurlijke aquaria waar we 
in zullen snorkelen. We proberen de uitrusting eerst uit in een zwembad, waarna we in de echte 
aquaria duiken. 

• We bezoeken nog het kleine museum dat aan de ingang van het park gelokaliseerd is. Het geheel 
neemt 2 uur en half in beslag. 

• Nadien nemen we ons busje, dat ons naar Campo Grande brengt. 
• We slapen in het hotel Iguaçu (in de Rua Dom Aquino, 761 Tel: (67) 3384-4621) 
 
Zaterdag 27/05 
Te doen in de voormiddag: 
• Om 10.05 uur vertrekt onze rechtstreekse vlucht naar de hoofdstad: Brasilia 



 

Brazilia (254-267). 
 
Hotel Manhattan Plaza 
Tel.: (61) 3319 3543 of  (61) 3319 3544 
SHN Quadra 2, bloco A, CEP 70 702 900, Brazilia DF 
 
Confirmeren van: 
• Bus naar de luchthaven 
 
 
Brazilië heeft met de bouw van Brasilia een staaltje van perfecte planning, feilloze organisatie en 
architectonische genialiteit ten beste gegeven, maar dit project heeft zoveel geld gekost dat het de inflatie 
in Brazilië nog een duw in de rug heeft gegeven. In elk geval is Brasilia nu de nieuwe hoofdstad, zonder 
de kenmerken van de koloniale overheerser, en bovendien centraal gelegen.  
 
 
Zaterdag 27/05 
Te doen in de namiddag: 
• We komen toe in Brazilia om 14.01 uur. 
• We worden opgewacht door Fabiana en haar vriend. Ze zullen ons gidsen in de hoofdstad. 
• We doen een siteseeing tour in de wagens van Fabiana en haar vriend. We beginnen met de Ermida 

Dom Bosco (de grootste kerk van Brazilia) en de Television Tower (een schitterend zicht over de 
stad). 

• De Memorial Juscelino Kubitschek is een monument voor een oud-president die daar zijn crypte 
heeft. Dit is open tot 18.00 uur. 

• De kathedraal is open tot 18.00 uur en herbergt enkele mooie kunstwerken.. We proberen ook nog 
het Santuário Dom Bosco te bezichtigen. 

• We eindigen de avond aan een meer in de buurt van de stad. 
 
 
Zondag 28/05 
Te doen in de voormiddag: 
• We nemen een goed ontbijt en vertrekken naar de luchthaven. Daarvoor moeten we de bus nummer 

102 (op route W3) nemen. Deze bus rijdt om het half uur. Bus 118 rijdt ook naar de luchthaven, maar 
rijdt minder frequent.  

• Onze vlucht naar Manaus vertrekt om 11.20 uur. 



 

Manaus (328-346). 
 
Hotel Central Manaus  
Tel.: 622 26 09 
Rua Doctor Moreira 202 
 
Confirmeren van:  
• Hotel voor dinsdag de 30ste 
• Bus naar de luchthaven 
• Betalen van 500 €, reeds 500 € + 620 € betaald via France 
 
 
We zijn beland in de staat Amazonas, de grootste staat van het noorden waar toerisme een belangrijke 
bron van inkomsten is.Bij aankomst in Manaus mogen we voet aan boord zetten van de Lady Isabel. Deze 
boot zal ons onderkomen bieden voor de komende 3 dagen op de Rio Negro in het hart van het 
Amazonewoud. Gedurende deze 3 dagen worden we ingewijd in de geheimen van deze immense groene 
long via het stelsel van rivieren dat in verbinding staat met de Rio Negro. De unieke fauna en flora van 
dit gebied maken zonder twijfel een diepe indruk. 
 
Zondag 28/05 
Te doen in de namiddag: 
• We komen aan in Manaus om 13:10 PM. We worden opgewacht door een lokale gids, die ons per 

minibus naar de Lady Isabel brengt: onze boot. We vertrekken onmiddellijk voor een 3-daagse cruise 
op de Rio Negro en de Amazone. 

• Na de inval van de duisternis maken we een trip in kleine bootjes om de nachtdieren te aanschouwen. 
Met wat geluk zien we kaaimannen, kikkers en slangen. Met de overgang tussen dag en nacht valt het 
doek voor sommige dieren en komen andere ten tonele.  

   
Maandag 29/05 
Te doen in de voormiddag: 
• We beginnen de cruise op de Rio Negro, waar we zullen vissen op Pirana's. 
• We hebben vrij veel vrije tijd, wanneer de boot de grote afstanden aflegt. Gelukkig hebben we een 

achterdek waar we ons kunnen vermaken. 
 

Te doen in de namiddag: 
• We bezoeken een stam van locale Indianen: de Caboclos, de eigenlijke bewoners van dit gebied  van 

Indiaanse afkomst. In hun dorp krijgen wij een beeld van hoe zij zich aan het leven in de Amazone 
aangepast hebben. 

• We doen een kleine trektocht in de jungle waarbij we enkele survival technieken aangeleerd krijgen 
en de vegetatie aanschouwen. 

 
Dinsdag 30/05 
Te doen in de voormiddag: 
• We varen ondermeer naar een meer waar de bekende victorias regias groeien. 
• We maken kleine excursies in kano en motorboot. 

 

Malaria Pillen 



 

Te doen in de namiddag:  
• We maken onze terugtocht richting Manaus. 
• We aanschouwen het fenomeen van het samenkomen der wateren, de samenvloeiing van het zwarte 

water van de Rio Negro en de slibrijke Rio Solimoes, dit is het eigenlijke beginpunt van de 
Amazonerivier die zich traag en statig door het immense woud kronkelt tot zij zich duizenden 
kilometers verder bij Belem in de Atlantische oceaan werpt. 

• Tegen 21.00 uur komen we aan in de haven van Manaus. 
 
Woensdag 31/05 
Te doen in de voormiddag: 
• Na een verkwikkend ontbijt op het vasteland beginnen we aan een klein stadsbezoek. 
• We bezoeken het stadscentrum: Teatro Amazones, de markt, ... 
• Alvorens we Manaus verlaten zullen we nog een lekkere maaltijd verorberen op deze markt. 

 
Te doen in de namiddag: 
• Tegen de middag begeven we ons naar de luchthaven. We nemen een bus op de Avenida Floriano 

Peixoto (nummer 306) of op de Rua Tamandare (naast de Banco de Brazil). De bus rijdt om de 20 
minuten en duurt 40 minuten. 

• Om 14.10 vertrekt onze vlucht naar Recife. 



 

Recife – Fernando De Noronha (431-457).   
 
Pousada Do Vale 
Tel.: +55-81-3619-1293 
Rua Pescador Sérgio Lino, 18 
- Jardim Elizabeth 
 
Confirmeren van:  
• Vluchten naar Fernando 
• 1.275 Reais te betalen 
• Sight-seeing – buggy 
• Boot-tour in dolfin bay 
• Paardrijden 
• Scuba-diving 
• Planasub 
 
 
Woensdag 31/05 
Te doen in de namiddag: 
• We komen aan in Recife 

om 22.35 uur en begeven 
ons naar het hotel. 

• We begeven ons naar het 
centrum met een stadsbus. 
Hij rijdt om de 20 
minuten, en doet er slechts 
10 minuten over, naar de 
“Avenida Domingos 
Ferrera”. 

• We gaan night-swimmen. 
 
Donderdag 01/06 
Te doen in de voormiddag: 
• Stadscentrum van Boa Viagem: het strand van Boa Viagem (bekend om zijn rif dat de badgasten 

beschermt), plaza Boa Viagem, kerk. 
• Om 13.20u vertrekt onze vlucht met Varig Airlines naar het eiland Fernando de Noronha, waar we 

aankomen om 15.35. Er is immers 1 uur verschil met het vasteland. 
 
Te doen in de namiddag: 
• Op de luchthaven worden we opgewacht door de mensen van ons hotel. Ze brengen ons naar de 

Pousada Beco De Noronha, met 3 dolfijntjes. Dit is ionbegrepen in de prijs. 
• Complete breakfast (coffee, tea, milk, chocolate milk, fruit juices, yogurt, cereals, season fruits 

from our garden, cakes, breads, cold cuts, eggs, “cuscuz”, “tapioca” and others) 
• Personalized activity planning service (we plan and schedule your activities) such as restaurant 

reservations, buggy rentals. 
• Traditional Solon's fish night every Thursday 
• All you can eat pizza night (wood brick oven) every Sunday 
• Internet access 
• Other services (beach towels, racketball set, beach chair and beach umbrella rental, convenience 

store). 
• 5 % DE ISS (TAX) NOT INCLUDED -> Was included for us. 
• We do not charge service fee. 

• In de namiddag kuieren we wat rond in het centrum van het eiland. 
• Tussen 17.00 en 19.30 is er thee voorzien in het hotel. Hier zullen we gebruik van maken. 
 



 

Vrijdag 02/06 
Te doen in de voormiddag: 
• Deze voormiddag begeven we ons naar de haven, waar we aan boord gaan van een kleine boot die 

ons meeneemt naar de dolfijnenbaai. We gaan ook wat snorkelen in de zee. De boot zal ons 
voorttrekken zodat we niet moeten trappelen. Dankzij het ingenieuze systeem, kan je gemakkelijk 
afdalen, om zo de vissen van nog dichterbij te aanschouwen. 

 
Te doen in de namiddag: 
• We begeven ons naar het strand, waar we worden opgewacht om een initiatie duiken te krijgen. 

Aangezien dit eiland bekend staat voor zijn schitterende onderwater fauna en flora, gaan we na de 
initiatie ook eens een kijkje nemen onder het zeewater. 

• Tussen 17.00 en 19.30 is er thee voorzien in het hotel. 
 
Zaterdag 03/06 
Te doen in de voormiddag: 
• We worden opgehaald in het hotel om een tour van het hele eiland te maken. De gids legt uit welke 

dieren er allemaal zijn, en waar de mooiste plekjes zijn om te snorkelen en te wandelen. We 
bezoeken enkele mooie stranden en zwemmen op enkele plaatsen. 

 
Te doen in de namiddag: 
• Tussen 17.00 en 19.30 is er thee voorzien in het hotel. 
 
Zondag 04/06 
Te doen in de voormiddag: 
• We gaan een mooie wandeling maken aan de oceaankant van het eiland. Er komen 

waterschildpadden baden pakken. We gaan ook eens zwemmen in die natuurlijke zwembaden. 
 
Te doen in de namiddag: 
• Om 16.00 uur vertrekt onze vlucht naar Recife, waar we om 16.00 uur aankomen. 
• We gaan vanuit de luchthaven naar het hotel. 
• In de late namiddag maken we nog een mooie stadswandeling in het oude stadscentrum. Het 

historisch stadscentrum wordt gevormd door de buurten van Sao Jose en Santo Antonio. De 
binnenstad heeft wereldfaam en werd in 1537 gesticht door de Nederlandse prins Johan Maurits van 
Nassau naar wie één van de 39 bruggen werd genoemd. Dit groot aantal bruggen doet even denken 
aan Venetïe of Amsterdam. In de stad staat het fort Brum dat in 1629 door de Hollanders werd 
gebouwd en nog steeds in gebruik is als kazerne. In een ander fort, Forte dos Cingo Pontas, in 1630 
door Hollanders gebouwd, is een permanente tentoonstelling ondergebracht die voor het grootste 
gedeelte gewijd is aan de tijd dat de Hollanders hier waren. We bezoeken er tevens enkele patio’s, 
kerken, markten, ... 

• Op zondag is er in dit stadsdeel een artisanaal markt. Ook hier zullen we eens een kijkje gaan nemen. 
• Op zondagavond verhuist de markt naar Boa Viagem, maar daar is ze minder indrukwekkend. 
• Indien we niet af te koelen zijn, kunnen we andermaal gaan night swimmen. 
 
Maandag 05/06 
Te doen in de voormiddag: 
• Op 6 km van Recife ligt Olinda (= Ooooh mooi), een 17de eeuws openlucht museum. Het 

stadscentrum werd door de UNESCO geadopteerd en tot cultureel wereldmonument verheven. In het 
bisschoppelijk paleis uit 1696 bevinden zich prachtige panelen met gebeurtenissen uit de 
geschiedenis van de stad. We nemen aan de “Casa caiada” of aan de “rio doce” de bus “Bara de 
Janganda” die ons na een half uur afzet aan de Praca do Carmo – het centrum van Olinda. 

 
Te doen in de namiddag: 
• Iets na de middag keren we terug naar Recife waar we onze bagage oppikken in het hotel. 
• We nemen de bus “Aeroporto” of de bus “Curado 4” op de “Avenida Domingos Ferrera”. Hij doet er 

een 10-tal minuten over, indien alles gesmeerd loopt.  
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• Om 16.45 uur vertrekt onze vlucht naar Salvador De Bahia. 



 

Salvador De Bahia (469-507). 
 
Hotel ? 
Tel:  
Calle  
 
Confirmeren van: 
• Trip Itaparica eiland 
• Wasserij: Avenida 7 de setembro (32375776) of op Rua Carlos Gomez 698 (33294787) 
• Vervoer naar de luchthaven 
 
 
Maandag 05/06 
Te doen in de namiddag: 
• Onze vlucht komt aan om 17.55 uur. 
• We nemen de minibus naar het centrum (4 reales), richting Pelourinho. Het duurt 30 minuten tot aan 

de voordeur van het hotel. 
• We doen onze was. 
• We begeven ons naar het Teatro Miguel Santana (Plaza Del Pelourinho) waar we een Capoeira show 

zullen bezichtigen. 
 
Dinsdag 06/06 
Te doen in de voormiddag: 
• We slapen uit en nemen een rustig ontbijt. 
• We bezoeken de benedenstad met o.a. de vuurtoren van Barra,  de haven en de markten, waar we ons 

middagmaal verorberen. 
 
Te doen in de namiddag: 
• We begeven ons door middel van een tandradbaan naar de bovenstad. 
• In de bovenstad zijn er 5 bario’s met vele restaurantjes, en winkeltjes. De bario Pelourinho is het 

hoogtepunt, met zijn expliciet gekleurde huisjes, kerk en klooster. Deze buurt heeft de oude koloniale 
restanten van de stad liefdevol weten te bewaren. Er werd grondig gerestaureerd sinds 1993. Aan de 
praça da Sé vinden we niet alleen de kerk van San Franciscus, tevens de rijkste kerk van Brazilië, 
maar ook de Terreiro de Jesus, die gebruikt wordt voor het spiritualisme dat zijn oorsprong vindt bij 
de Afrikaanse slaven.  

 
Woensdag 07/06 
Te doen in de voormiddag: 
• We begeven ons naar de Terminal Sao Joaqim, en nemen de boot naar het Itaparica eiland. 

Afhankelijk van de boot duurt het traject van 20 tot 45 minuten. Om het uur vertrekt er een Ferry die 
3 Reales kost. De laatste boot is terug om 22.30 uur. Alternatief zijn de kleine bootjes, die je 
rechtstreeks naar de stranden brengen. Deze vertrekken van aan de pier in Barra. 

 
Te doen in de namiddag: 
• Laat in de namiddag keren we terug naar Salvador. 
• We duiken vroeg in de veren vandaag, aangezien we er morgen bijzonder vroeg uit moeten. 
 
Donderdag 08/06 
Te doen in de voormiddag: 
• Vroeg uit de veren... En dit betekent VROEG. Onze vlucht vertrekt om 4.55 uur, dus moeten we ten 

laatste om 4.00 uur op de luchthaven zijn. Het voordeel is dat er op dit uur van de dag geen probleem 
is betreffende het verkeer. Een taxi kost 50-70 Reais. 



 

Belo Horizonte – Ouro Preto (235-250). 
 
Hotel Colonial 
Tel.: 00 55 31 3551-3133 (Fax   00 55 31 3551-3361) 
Trav. Pe. Camilo Veloso, 26 – Centro 
 
Confirmeren van: 
• Bus naar Rio de Janeiro 
• Fausto Castro Contacteren (Mobil: 87245815 of Belo Horizonte 35516232) 
• Bagage laten staan in Pousada 
• Bezoek Minas do Passagem 
 
 
 
Donderdag 08/06 
Te doen in de voormiddag: 
• We komen aan in Belo Horizonte om 6.30 uur. 
• We nemen vanuit de luchthaven een busje dat ons naar Ouro Preto brengt (iets minder dan 2u). Dit 

kost een 350 Reais voor ons allen. Alternatief is om de gewone bussen te nemen. De bus naar de 
Rodovaria van Belo Horizonte kost R$ 5,90 of R$ 13,35 en doet er 45 minuten over. Van de 
Rodovaria naar Ouro Preto zijn er bussen om 7h, 8h, 8h30, 9h,30, 10h. Hij kost R$ 15 en doet een 2-
tal uur over het traject. Nadien nemen we een taxi naar het centrum (aan R$ 5) dat op 1 km ligt. 

• We worden ontvangen door Fausto, een vriend van Hilde. Hij zal ons gidsen doorheen Ouro Preto. 
• We bezoeken het oude stadsdeel van Ouro Preto. Het stadje werd gesticht in de 18e eeuw en is een 

meesterwerk van koloniale architectuur. Het was niet alleen het cultureel centrum, maar ook het 
bestuurscentrum van Minas Gerais, en het valt sinds 1980 onder de bescherming van de UNESCO 
als werelderfgoed. 

 
Te doen in de namiddag: 
• We brengen een bezoek aan de kerk van Franciscus van Assisi en de Nossa Senhora do Pilar, de 

tweede rijkste met bladgoud versierde kerk van Brazilië.  
• In het mineralogisch museum krijgen we een goed beeld van de rijkdommen die worden gevonden in 

de ondergrond, zijnde goud en edelstenen. Het is open van 12 tot 17 uur.  
• In het Casa dos Contos krijg je een idee van de technieken die in de mijnbouw werden gebruikt. Ook 

dit is open van 12 tot 17 uur en kost 2 Reais. Het is 1 van de mooiste Coloniale huizen van de stad. 
 
Vrijdag 09/06 
Te doen in de voormiddag: 
• Mariana. een 12 km verderop gelegen pittoresk goudstadje.  Op de Rua Barao De Camargos nemen 

we één van de vele lijnbussen die ons er heen voeren. 
• We kunnen een wandeling maken die ons tot het stadhuis en de oude schandpaal brengt, en nemen 

een kijkje in de Cathedral Basilica da Sé met zijn fantastisch Duits orgel. 
 
Te doen in de namiddag: 
• We bezoeken de Minas do Passagem, die 17 Reais kost. Ze is open van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het is 

een uitgeputte goudmijn en het bezoek duurt een 40-tal minuten. Deze mijn werd geopend in 1719 en 
heeft een immens tunnelsysteem dat tot onder Ouro Preto en Mariana doorloopt. Het is tevens een 
avonturenpark. De Indiana Jones in ons wordt er wakker gemaakt  

• Van aan de mijnen nemen we de bus, die ons terug in Ouro Preto afzet. 
• Om 22.00 uur vertrekt onze rechtstreekse bus naar Rio de Janeiro. We overnachten op de bus. 
 



 

Rio De Janeiro (109-166). 
 
Imperial Hotel 
Tel.: 25 56 07 72 
Rua Do Catete 186, Catete 
 
Confirmeren van: 
• Bus naar Sao Paulo 
• Favela tour (Simone Bromer Tels.: 3322-2727 / 9989-0074 / 9772-1133) 
• Rio By Jeep (Simone Tels.: 3322-5750 / 7811-5912) 
 
 
Zaterdag 10/06 
Te doen in de voormiddag: 
• We komen aan om 6.00 uur ’s morgens in de terminal de bus. We nemen de bus richting Catete, waar 

we afstappen en ons naar het hotel begeven. 
• We moeten zien dat we tegen 10.00 uur aan het Copacabana Palace Hotel (groot en wit) zijn. Vanuit 

Catete nemen we de metro naar het Zuiden en stappen af in Cardeal Arcoverde. Dan nemen we de 
Rodolfo Dantas Street richting strand, die ons na 1 blok en half tot aan het hotel brengt. Deze tour 
neemt ons mee naar de sloppenwijken van Rio. We rijden ondermeer over het Formule 1 circuit: 
Estrada da Gavea.  

• We bezoeken Rocinha, waar we een schitterend zicht hebben over Rio. Nadien rijden we door naar 
de Vila Canoas: de “mooiste” sloppenwijk. Om 11.30 zet het busje ons af aan het hotel. 

 
Te doen in de namiddag: 
• Om 13.30 worden we opgepikt aan het hotel voor de Rio by jeep tour. We rijden in open jeeps langs 

de stranden van Rio naar het stadsdistrict van Cosme Velho waar we een tandradtreintje nemen voor 
de beklimming van de Corcovado, met zijn 710m de hoogste berg van de stad. Het ritje neemt ons 
mee door het park van Tijuca, de laatste restant van het tropische woud in Rio de Janeiro. Eén maal 
boven krijgen we een adembenemend zicht op de stad en op Christus de Verlosser. Dit immense 
beeld (38m hoog, de vingers alleen al zijn 2m lang) van de hand van Paul Landoswsky waakt over de 
stad.  

 
Zondag 11/06 
Te doen in de voormiddag: 
• We vertrekken vroeg naar de Glória Marina waar we onze kaartjes kopen voor een boottocht. Om 9 

uur 30 vertrekt de zijlboot, die ons meeneemt op een 2-uur durende vaart in de Guanabara baai. Deze 
tocht geeft ons mooie zichten op de bekendste stranden en op de stad. Tegen 11:30 uur komen we 
terug aan in de stad. 

 
Te doen in de namiddag: 
• We nemen de bus 107 die ons naar de Pao De Azucar brengt: de suikerbrood berg, die open is van 8 

tot 22.00 uur. We nemen de kabelbaan die ons in twee etappes tot bovenop de 270m hoge granietrots 
brengt. Van hierboven hebben we een prachtig uitzicht op de stad, de Guanabara baai, de nationale 
luchthaven Santos Dumont en de wereldberoemde stranden van onder meer Copacabana en 
Botafogo. 

• Nadien keren we weer naar het hotel waar we ons opmaken om naar een voetbalwedstrijd. We 
zorgen er voor dat we geen rood-zwarte, noch wit-zwart.e kleren aandoen. Anders zouden we wel 
eens last kunnen krijgen met rivaliserende supporters. 

• We nemen de metro naar Maracaña (het grootste voetbalstadion van de hele wereld) en zorgen dat 
we er tegen 16.00 uur zijn. Om 17.00 uur zou er normaal een wedstrijd beginnen. Jammer genoeg 
stopt de competitie in Brazililë tijdens het WK voetbal. 



 

 
  
Maandag 12/06 
Te doen in de voormiddag: 
• We nemen de metro naar het station Carioca. We bezoeken er het stadscentrum van Rio. We doen er 

enkele kerken, pleinen en kloosters aan. Nadien pikken we de bagage op in het hotel. 
 
Te doen in de namiddag: 
• Tegen de middag begeven we ons naar de Rodoviaria in Novo Rio (bus 170, 172 of 178). Van 

daaruit vertrekt er elke 15 minuten een bus naar Sao Paulo. De rit duurt 6 uur. 
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Sao Paulo (191-235). 
 
Pousada Dona Zilah 
Tel.: + 55 (011) 3062-1444 
Alameda Franca, 1621-1633 – Jardim Paulista 
 
Confirmeren van: 
• Bus naar luchthaven 
 
 
 
Maandag 12/06 
Te doen in de avond 
• We nemen de metro naar Jabaquara. We stappen af in Sao Bento of Sé. We droppen onze bagage in 

het hotel en contacteren Joao. (11) 8335-1107 
• Night life met Joao 
 
Dinsdag 13/06 
Te doen in de voormiddag: 
• Op de Avenida Paulista 1578 (metro Trianon) ligt het MASP. Dit is het kunst-museum van Sao 

Paulo dat open is van 10 tot 18 uur. 
• We brengen een bezoek aan fenomenale aangrenzende park. Dit wordt ongetwijfeld dé kers op de 

Braziliaanse taart! Het herbergt immers gras en bomen. 
 
Te doen in de namiddag: 
• Shopping! 
• Om 16.00 uur speeld Brazilië een wedstrijd tegen Kroatië in de eindfase van het WK voetbal. We 

zullen trachten deze wedstrijd te volgen in de massa. 
• We begeven ons naar ons hotel, waar we de bagage oppikken en ons kort verfrissen. 
• Omstreeks 19.00 uur vertrekken we richting luchthaven met het minibusje van het hotel. Dit is 

afgesproken met de basin voor 80 Reais. 
• Onze TAM-vlucht vertrekt van op om 22.35u. 
 
Woensdag 31/05 
Te doen in de voormiddag: 
• Om 14.40u lokale tijd komen we aan in Parijs. 
 
Te doen in de namiddag: 
• Onze trein vertrekt om 15.58 uur en komt aan om 17.15 in Brussel Zuid.  
 


