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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 - Startpaket 5 dagar ( RM)

Dag 1 -  Rio de Janeiro

Ankomst Rio transfer till hotell.

Dag 2 - 4 Rio de Janeiro

Hotell vid Copacabana området inkl. 
frukost

En av dagarna gör ni en guidad hel-
dagstur

med lunch inkl. till Sockertoppen och

Corcovado, platsen för den välkända

Kristusstatyn.

Dag 5 - Rio de Janeiro .

Efter frukost eget arrangemang eller

mot tillägg transfer till flygplatsendag.

Pris från: 5.950:-

Kategori; Hotell vald standard
Transport; Buss
Start; Rio de Janeiro
Slut; Rio de Janeiro
Dagar; 5
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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
Frukost och en heldag till Corcovado,
Sockertoppen och Kristusstatyn, Citytur och
södra stranden.
Dag 3 - Rio de Janeiro
Frukost. Upptäck Rio på egen hand.
Dag 4 - Rio de Janeiro - Iguazu
Frukost och transfer till flygplatsen för flyg
till Iguazufallet. Incheckning på hotell.
Halvdagstur till Brasilianska sidan av fallet.
Dag 5 - Iguazu
Frukost på hotellet, därefter går turen till
Argentinska sidan av fallet och den
subtropiska skogsområdet. Ett naturområde,
som naturskyddat av UNESCO. Besök den
80 m breda canyon från Devil´s Throat och

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

Det finns flera olika sätt att se Ama-
zonas 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 Ma-
naus från Sao Palo, Rio, Miami,

Panama City

Dag 1 - Måndag - Ankomst till

Tropical. Kanottur för att se livet vid floden 
som t.ex. gummiträd. Denna resa avslutas efter 

solnedgången så att vi kan uppleva nattlivet.
Middag ingår på turen.

Dag 2 - Tisdag - Tidig morgon beger vi oss 
ut på en kanotutflykt för att skåda fågellivet. 
Det är goda chanser att se Hoatzins och stora 
flockar av Egret och Cormorants. Ett besök hos 
invånarna som bor vid sjön som lever av fisk, 
diverse fruktträd, gummiträd och brasilnötträd.

En vandring i skogen där vi har en specialist 
med oss. Vi beger oss även ut på en kvällstur 
för att se djur. Det man till exempel får se är 
natt fåglar, ormar, råttor och grodor.

Dag 3 - Onsdag - Tidigt på morgonen åker

man ut på fågelskådning. Turen går till Janauary 
Ecological Park och nära vattenfallen. Naviga-
tion genom hamnen där du finner en marknad 
och gamla hus som står på styltor. Åter till 
Tropical cirka 11.30. aktiviteter.

Pris från: 6.990:-

 Du kan förlänger du turen
 på Amazonas floden upp till 

6 dagar 

Olika dagsprogram:
3 dagar / 2 nätter
4 dagar / 3 nätter
6 dagar / 5 nätter

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


