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Dag 1 

Ophalen huurauto in Campo Grande en op weg voor een rit van 4 a 5 uur. Bij de 

auto krijgt men kaarten  en een gedetailleerde omschrijving van hoe te rijden. 

Overnachting hotel Bonsai.  

http://www.hotelbonsai.com.br/site/index.php?ididioma=7 

 

Self drive Pantanal/Bonito. 

 

Dit is een pakket met het beste van 2 gebieden. De Pantanal met z’n vele dieren als de 

anaconda, capibara en de blauwe ara en Bonito met het heldere water en een kleurrijk 

feest aan vissen. 

 

Bonito 

Bonito is een klein stadje in de bergen van 

Bodoquena en ligt in het centrum van een streek 

genaamd “het Caribisch gebied van het mid-

westen”. Dit gebied is zo genoemd omdat de 

grondsoort erg veel kalk bevat; hierdoor stroomt het 

water van de drie rivieren en bronnen als het ware 

door een natuurlijk filter. Het resultaat is prachtig 

lichtblauw water, helder en schoon. Snorkelen is 

een feest met bont gekleurde vissen. In de Gruta de 

Lagoa Azul is er een knalblauw meer 100 meter 

onder de grond.  

 

Dag 2 

De lokale agent geeft instructies qua route naar de Gruta de Lagoa Azul. Daarna gaat de 

tocht verder naar Rio Sucuri voor een korte wandeling en start  de wonderlijke tocht. 

Drijvend met een snorkel van de onderwater wereld genieten.Overnachting  

 

Dag 3 

Gebruik de ochtend nog om te gaan snorkelen. De tocht gaat verder naar de Pantanal 

gedeeltelijk over gravelwegen (2 uur). Onderweg is een stop in Boca da Onça de moeite 

waard. Een niet al te lange wandeling voert lang 14 verschillende watervallen. Reken 

voor een bezoek op 3 à 4 uur. Diner en overnachting in Fazenda Baia Grande 

http://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g1588112-d1523722-Reviews-

Fazenda_Baia_Grande-Miranda_State_of_Mato_Grosso_do_Sul.html 

 



 

 

 
 

 

 

Pantanal 

De Pantanal is dé plek in Brazilië om wild te zien. Vele denken dat dat de Amazone is 

maar hier laat zich veel meer dieren zien. Dat komt oa door het karakter van het 

landschap wat opener is en meer aan de savanne doet denken. Het gebied ligt als het ware 

in een kom omgeven door bergen en doorsnede door rivieren. In de regentijd (december-

maart) stromen de rivieren over en veroorzaken poelen die na enige tijd geen verbinding 

hebben met de rivier. Een feest voor krokodillen en vogels die zo een makkelijk maaltje 

vis scoren. Reken erop om heel veel verschillende vogels te zien als de grote tuiuiu, apen, 

krokodillen, slangen, emoe’s, capibara’s en met geluk de machtige anaconda. 

 

 
Dag 4 en 5 

Kies uit verschillende excursies (inclusief) om het gebied te ontdekken, per boot, te voet, 

per truck of te paard.  

 

Dag 6 

Terug naar de luchthaven (ongeveer 4 uur) van Campo Grande en inleveren huurauto. 

 

Inclusief 

Huurauto categorie C met airco, verzekeringen met uitgebreide dekking, 5x ontbijt, 2x 

lunch, 3x diner, gids tijdens de tours in Bonito en Pantanal. Incl. uitgebreide informatie 

over wegen etc. 

 

 


