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BRASILIEN
Braslilien är landet där du upplever vildmarken och får erfara löftet om Bra-
silien innehåller stora jordbruksområden och regnskogar. Folket utgör en
färgstark blandning av infödda indianer, importerade slavar från Afrika och
portugisiska kolonisatörer. Landet är döpt efter bresiljeträ, som var ett träslag
som värdesattes högt av tidiga kolonisatörer. Brasilien är känt för bl.a. de
storslagna karnevalerna, de mäktiga stränderna, sin fotbollstradition, samba,
värme och fest. I Amazonas vackra och fantasieggande regnskog kan du delta
bo i djungeln, göra en vandring, kanotturer i den täta vegetationen och
pirayafiske. Flyget tar du till Manausdjungelns huvudstad vid Rio Negros
strand. Rio de Janeiro är av många ansett som en av världens vackraste städer
med höga berg inlindade i regnskog och de världsberömda stränderna
Copacabana och Ipanema. Här passar du naturligtvis på att bada. Här reser sig
också berget Cocovado med den berömda Kristusstatyn och en svindlande
vacker utsikt. Karnevalen i Rio de Janeiro är den mest kända världen över och
karnevalen firas 40 dagar före påsk. I norra Brasilien ligger Natal som ofta
kallas solens stad, med sina ca 300 soltimmar per år. Staden är mest känd för
sina långa och inbjudande sandstränder. I gränslandet mellan Argentina och
Brasilien ligger Iguazu Falls, världens största vattenfall. Iguazu Falls är en
imponerande syn mitt i den brasilianska regnskogen. En traditionell brasiliansk
middag kretsar alltid kring någon form av kött eller fisk, ofta grillad. Till detta
äter man ris, potatis eller maniok, grönsaker och ofta någon sås eller salsa.
Eftersom man gärna äter i sällskap serveras all mat samtidigt

Rio de Janeiro + Iguassu Falls + Amazon + Salvador  10-12 dagar ( DB)

Dag 1 -  Rio de Janeiro

Ankomst Rio transfer till 
hotell.

Dag 2  Rio de Janeiro

 Efter frukost, halvdagstur till 
” Sockertoppen” med guide. 
Eftermiddag på egen hand. 
Övernattning

Dag 3  Rio de Janeiro

Frukost och guidad tur till 
Corcovado 710 m höga 
berget med den berämda 
Kristusstatyn. 
Eftermiddag på egen hand. 
Övernattning 
 
Dag 4  Rio de Janeiro- Igu-
assu Falls

Efter frukost transfer till 
flygplatsen och en kort flyg till 
Iguassu. En halvdag på Brasili-
anska sidan. Övernattning

Dag 5- Iguassu Falls

 En halvdag på Argentinska 
sidan. Övernattning

Dag 6 - Iguassu Falls/Ma-
nus/Amazon 

Efter frukost  transfer till 
flygplatsen och flyg till Manus. 
Övernattning

Dag 7 - Amazon

Transfer till lodge . Här följer 
vi lodgens dagsprogram, Hel-
pension

 Dag  8- Amazon/Manaus/
Salvador

Frukost ocg transfer till 
flygplatsen i Manus för flyg till 
Salvador. Övernattning på valt 
hotell.

Dag 9 - Salvador

Efter frukost en heldagstur i 
Salvador med lunch

Dag 10 -  Salvador

Frukost och farväl till Salva-
dor och flyget tillbaka hem.

Pris från: 21.250:-
LÄGG TILL

Dag 10 – Salvador /Recif-
we/Olinda

Flyg till Recife och upplev 
Olinda. Övernattning

Dag 11 -Olinda

Efter frukost en heldag i det 
historiska Recife och Olinda.
Övernattning

Dag 12 – Olinda/Recife

Frukost och transfer till flyg-
platsen i Recife  och ditt flyg 
hem

Pris från: 22.990:-

Kategori; Hotell vald standard
Transport; Buss,+flyg som tilkommer
Start; Rio de Janeiro
Slut; Salvador
Dagar; 10 dagar/9 nätter
            12 dagar/11 nätter

1. Klassiska Brasilien - 10 dgr
2. Stora Brasilien Resan - 12 dgr
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Rio de Janeiro - Iguazo - Buenos Aires 9 dagar (Sen)

Dag 1 -  Rio de Janeiro

Ankomst Rio transfer till hotell.

Dag 2  Rio de Janeiro

 Efter frukost, halvdagstur till ” Sockertop-
pen” med guide. Eftermiddag på egen hand. 
Övernattning

Dag 3  Rio de Janeiro

Frukostocg guidad tur till Corcovado 710 
m höga berget med den berämda Kristus-
statyn. 
Eftermiddag på egen hand. Övernattning 
 
Dag 4  Rio de Janeiro- Iguassu Falls

Efter frukost transfer till flygplatsen och en 
kort flyg till Iguassu. En halvdag på Brasilian-
ska sidan. Övernattning

Dag 5 Rio de Janeiro- Iguassu Falls

fter frukost transfer till flygplatsen och en 
kort flyg till Iguassu. En halvdag på Argentin-
ska sidan. Övernattning
Parana River.
Dag 6 - Iguazu - Buenos Aires
Frukost på hotellet och därefter transfer till
flyget för att åka till Buenos Aires. På
eftermiddagen en citytur då vi besöker Plaza
de Mayo, San Martin, Alvear och många
andra historiska platser. Vi får inte missa den
berömda fotbollsstadion.
Dag 7 - Buenos Aires
Frukost & 3 tim city tur. Em på egen hand.
Dag 8 - Buenos Aires
Frukost samt möjlig tur till Pampa
tillkommer. Annars en shopingdag .
Dag 9 - Buenos Aires
Transfer till flygplatsen

Pris från: 11.990:-

Amazon - Kryssning - Iberostar (DB)

Det finns flera olika sätt att se Amazonas 
underverk med hjälp av en båtutflykt. The 
Clipper Cruises är ett enkelt sätt att ta sig fram, 
då man får se och uppleva Amazonas unika 
och underbara miljöer. Du flyger till Manaus 
från Sao Palo, Rio, Miami, Panama City

Dag 1 - Fredag- Ankomst till

TAnkomst till Manaus flygplats och transfer till 
den lokala piren. Ombordstigning är klockan 
15:00. Avgång Rio Solimoes navigering. 
Solnedgång på terrassen med bakgrunds-
musik och registrering i receptionen fram 

till 20:00 för nästa dags turer. Välkommen 
cocktail erbjuds av kaptenen som presente-
rar besättningen, utrustningen ombord och 
säkerhetsförfarandena på Salão Lua. Middag 
på restaurang.

Dag 2 - Lördag 

Frukost på terrass eller restaurang. Motor-
båt tar dig på ett besöker till Caboclo hem i 
regionen Lago Janauacá för att uppleva deras 
livsstil. Lunch på terrass eller restaurang. 
Eftermiddagstur - Motorbåttur i Manaquiri-
regionen för att titta på den lokala faunan och 
floran eller Fiske efter piranha i Manaquiri-
regionen. Middag på restaurang. Natttur - Mo-
torbåt tar dig ut för upptäcka alligatorer och 
lyssna på nattljudet från Manaquiri-regionen.

Dag 3 - Söndag 

Tidig morgon turné - Amazons vakanr. Morgon 
tur med motorbåtar i Manacapurú regionen,
där fåglar och ett vackert landskap möter dig. 
Frukost på terrass eller restaurang. Morning Tour 
- Motorbåt kör vidare till Manacapurú. Här går du 
genom djungeln i Manacapurú. Lunch på terrass 
eller restaurang. Eftermiddagstur - Motorbåtturer, 
besök husbåt däer duhar möjlighet att lära känna 
lokala hantverk och ta en kort promenad i regio-
nen Lago Janauari. Gala middag på restaurang. 
Folklorisk show på Salão Lua

Pris från: 12.900:-
 Du kan förlänger du turen

 på Amazonas floden upp till 
8 dagar 

Olika dagsprogram:
4 dagar/3 nätter fredag till måndag
5 dagar/4 nätter. måndag till fredag
8 dagar/7 nätter fredag till fredag

Kategori; Hotell ***
Transport; Bil +  flyg tillkommer
Start; Rio de Janeiro
Slut; Buenos Aires
Dagar; 9
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Route of Emotion, Jericoacoara, Parnaíba & Lençóis Maranhenses 9dgr/8n (DB)

Dag 1 - Fortaleza
Ankomst transfer till hotell.

Dag 2 - Fortaleza / Jericoacoara (B)
Frukost och  of  road tur längs vägen till stranden Flex-
eiras and Mundaú. 6 timmars tur. retur till valt hotell
Dag 3 - Jericoacoara (B)
Frukost. Buggy tour till Preá beach, Azul and Paraíso 
Lagoon med stopp vid lagunen for bad. Retur Hotell.

Dag 4 - Jericoacoara (B)
Frukost och dagen på egen hand
Övernattning

Dag 5 - Jericoacoara / Parnaíba (B)
Frukost på hotellet, Åker till Parnaíba med  4x4 jeep, 
passerar Amor Island, Tatajuba, Torta Lagoon, Guriú 
och Mangue Seco kör över sanddynerna, floden och 
lagoonen bredvid en lokalby. Åter till valt Hotell.

Dag 6 - IParnaíba (B)
Frukost och vi åker till Tatus Port och där går ombord 

på en speedbåt åk en tur ut till Americas Delta och Fei-
jão Bravo Bay. Här möjlighet till skönt bad vid 
Tour at Piauí’s beaches. Retur till valt hotell

Dag 7 - Parnaíba / Barreirinhas (B)

Efter frukost, avgång till Barreirinhas. Besökare pas-
serar Tutóia, Paulino Neves, Lagoinha. Incheckning 
och boende på valt hotell. På eftermiddagen, avgång 
till Azul Lagoon Route. Här korsas Preguiças flod på 
en färja och fortsätt sedan på ett stig fram till stopp-
punkten (cirka 40 minuter), med en lätt promenad 
vid sanddynerna fram till Peixes lagun, som passerar 
Azul och Preguiças laguner med stopp för bad och en 
fantstisk vy över landskapet.  Retur till valt hotell

Dag 8 - Barreirinhas (B)

Efter frukost besöker via Beira Rio Avenue och styr en 
fartygstyp ”voadeira” till Preguiças River Route (Envi-
ronmental Protection Area). Det första stoppet ligger 
vid Vassouras Community (Pequenos Lençóis - plats 
där guariba apor bevaras). Därefter fortsätter turen 
med båt till Mandacaru-samhället, där Preguiças fyr 
och här får du en underbar utsikt över parken. I slutet 
seglar du till Caburé (en strand som delar flod och 
hav). På eftermiddagen återvänder du till Barreirinhas 
som passerar Preguiças-flodens strömmar och återvän-
der till valt hotell

Dag 9 - Barreirinhas/ Sao Luis (B)es
Frukos och avresa på vägen till to São Luis. Där 
ankomst till flygplatsen 

Kategori; Hotell ***
Transport; Buss
Start; Rio de Janeiro
Slut; Buenos Aires
Dagar; 9

Ingår:
-Privat Transfer Airport / Hotel in Fortaleza 
-Privat Transportation in a 4x4 vehicle Forta-
leza / Jericoacara 
-Privat Buggy ride at the beaches 
-Privat Transportation in 4x4 vehicle Jericoa-
coara / Parnaíba 
-Regular Sailing the Delta in speed boat (Feijão 
Bravo) 
-Privat transportation in 4x4 vehicle Parnaíba 
/ Barreirinhas 
-Regular Sailing in speed boat at the Pequenos 
Lençóis to Caburé 
-Regular Ride in 4x4 vehicle (jardineira) from 
Grandes Lençóis to Azul Lagoon
-Private vehicle from Barreirinhas to São Luis 
airport 
-All above services with Portuguese speaking 
guide assistance only.
-01 night accommodation in Fortaleza with 
breakfast included
-03 nights accommodation in Jericoacoara with 
breakfast included

-02 nights accommodation in Parnaíba with 
breakfast included.

-02 nights accommodation in Barreirinhas 
with breakfast included

Pris från: 21.500:-
Hotell till ovan pris i del av dubbelrum
Fortaleza – Hotel Diogo
Jericoacoara – Pousada Jeri Village   
Parnaíba – Pousada Vila Parnaiba 

Barreirinhas – Pousada Encantes do Nordeste 
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Rio de Janeiro - Iguasso  6 dagar (DB)

Dag 1 - Rio de Janeiro
Ankomst Rio transfer till hotell.
Dag 2 - Rio de Janeiro
Frukost och en halvdag, Sockertoppen och Kristus-
statyn, Resten av dagen på egen.hand. Övernattning.

Dag 3 - Rio de Janeiro
Frukost. Halvdagstur till Cordovar 710 möh. Kristus-
statyn. Resten av dagen på egan hand. Övernattning..

Dag 4 - Rio de Janeiro - Iguassu
Frukost och transfer till flygplatsen för flyg
till Iguazufallet. Incheckning på hotell.
Halvdagstur till Brasilianska sidan av fallet.

Dag 5 - Iguassu
Frukost på hotellet, därefter går turen till
Argentinska sidan av fallet och den
subtropiska skogsområdet. Ett naturområde,
som naturskyddat av UNESCO. Besök  gärna den
80 m breda canyon från Devil´s Throat och
Parana River.

Dag 6 - Iguassu - Rio eller Buenos Aires
Frukost på hotellet och därefter transfer till
flyget för att åka till  Rio eller Buenos Aires.

Pris från: 11.990:-

Rio & Búzios  6 dagar/5nätter(DB)

Bara några timmar körning upp till kusten från 
Rio, Buzios är ett populärt resmål för stadens 
invånare. Berömd för att Bridgette Bardot  
”upptäckte”  platsen på 1960-talet. 
 Buzios  är inte längre den sömniga fiskebyen 
det en gång var, med ett överflöd av restau-
ranger, barer, butiker och hotell. Tack och lov 
har utvecklingen inte varit för drastisk, och 
staden behåller fortfarande mycket av sin 
charm, som ofta kallas den brasilianska Saint 
Tropez. Ligger på en halvö som sträcker sig 
ut i Atlanten, det finns många stränder inom 
räckhåll från byn. Detta är en utmärkt plats 

att komma och njuta av atmosfären med en 
mängd olika aktiviteter som erbjuds

Dag 1 - Rio de Janeiro

Ankomst och transfer till valt hotell, Resten av 
dagen till för egen del. Övernattning.

Dag 2 - Rio de Janeiro

Frukost och en halvdags tur till Corcovado- 
Kristusstatyn - 4 timmar. Övernattning p

Dag 3 - Rio de Janeiro/Búzios
Efter frukostig privat driverguide, som tar dig 
ca 3 timmars körning till Búsioz, Tiden beror på 
trafiken.. Ankommer till den pousada du valt . 
Resten av dagen njut av omgivnigen. Övernatt-
ning.

Dag 4 & 5 - Búzios

Frukost och våra förslag på olika aktiviteter på 
egen hand.

* Ta en taxibåt vid piren i centrum och åk till 
Azeda eller Joao Fernades Beach.

* Njut av den vackra solnedgången vid Porto 
da Barra och en fin middag på det gastro-
nomiska center vid stranden i Manguionhos 
området 
* Restauranger vi rekommenerar är i city 
center - Anexo dryck,Don Juan kött, och Patio 
Havan med sin internationella meny och life 
music.

Dag 6 - Búzios/Rio de Janeiro

Transfer tillbaka till Rio. Endast driver  protugi-
sisk talande. till flygplatsen om så önskas

Pris från: 10.900:-
Priset baserat på:
Hotel Mirador ,Rio de Janeiro 
Pousada La Chimere, Buzios 

Kategori; Hotell ****
Transport; Bil +  flyg tillkommer
Start; Rio de Janeiro
Slut; Rio de Janeiro
Dagar; 6

Kategori; Hotell ***
Transport; Bil +  flyg tillkommer
Start; Rio de Janeiro
Slut; Iguassu
Dagar; 6


