
 

 

 

 

Dag 1 Rio  
Vertrek vanaf Amsterdam en aankomst in Rio, de stad die altijd bruist. Bij aankomst transfer 

naar het hotel op twee blokken afstand van de Copacabana. Het ligt centraal met restaurants 

en terrassen in de omgeving, en de avondmarkt is om de hoek. Laat de vakantie maar 

beginnen, want genieten kan met in Rio zeker! Overdag bijkomen op het strand, of de stad 

van bovenaf bewonderen. De berg ‘Suikerbrood’ en de berg Corcovado met het Christusbeeld 

op de top bieden een fantastisch uitzicht.  

 

Dag 2 Rio  

Vrije dag.  

 

Breng bijvoorbeeld een bezoek aan één van de favela’s, de sloppenwijken. Je kunt dit niet 

zelfstandig doen dus van te voren of via het hotel boeken is aan te raden. Veel 

bezienswaardigheden kun je wel makkelijk zelfstandig bezoeken. Er gaat een treintje naar het 

enorme Christus beeld en de gondel gaat naar het Suikerbrood. Het uitzicht vanaf de 

Corcovado-berg is onvergetelijk, je kunt de hele baai en de bizarre vormen van het 

omringende berglandschap overzien. Met het openbaar vervoer is de stad prima te bereizen. 

Taxi’s zijn er niet duur en een prima vervoersmiddel. 

Spreek van te voren een prijs af. 

 

Laat het feest in Rio maar beginnen, want feesten & 

genieten kun je er zeker! ’s Avonds 

slenteren langs de Copacabana boulevard en een hapje 

eten in de luxe wijk Ipanema of in één van de beste 

visrestaurants van de stad, ‘Marius’.(Avenida 

Atlantica 290). 
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Dag 3 Rio 

Tijd voor musea bezoek. Een aanrader is het Museu de Arte Contemporȃnea in Niterói. Het 

museum voor hedendaagse kunst is ontworpen door Oscar Niemeyer. Behalve de moderne 

kunst is het gebouw zelf een bezienswaardigheid op zich en het uitzicht ervandaan 

adembenemend! 

 

Dag 4 Rio – Petrópolis (ca 69 km) 

’s Ochtends ophalen huurauto en op weg naar Petrópolis voor een bezoek aan het zomerpaleis 

van de Braziliaanse keizers. Dit paleis is nu een museum gespecialiseerd in keizerlijke 

geschiedenis. 

 

Dag 5 Petrópolis – Tiradentes (ca 266 km) 

Je rijdt vandaag door het schilderachtige 

platteland van de staat Minas Gerais naar 

Tiradentes, een charmant koloniaal stadje in 

de heuvels. Hier lijkt de tijd stil te hebben 

gestaan. Breng een bezoek aan één van de 

mooiste kerken van Brazilië: Igreja Matriz 

de Santo Antonio. Ook de Igreja da Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos is een bezoek 

waard, het is een oud kerkje dat voor slaven 

was bedoeld, gebouwd tussen 1708 en 1719.  

 

 

Dag 6 Tiradentes 

Vrije dag in Tiradents. In de omgeving kun je prachtige wandelingen maken en genieten van 

de watervallen en natuurlijke zwembaden. Vlakbij Tiradentes ligt de zusterstad São João del 

Rei. Het stadje is rijk aan kerken zoals: Capela de Santo Antônio, Igreja da Nossa Senhora do 

Rosário, Matriz da Nossa Senhora do Pilar, Igreja da Nossa Senhora do Carmo.  

Het historisch centrum is goed bewaard en bezit vele grote, historische huizen van de 

vroegere notabelen van de stad. Een van de huidige bezienswaardige huizen is de Solar dos 

Neves. 

 

Dag 7 Tiradentes – Ouro Preto (ca 160 km) 

Verder met de auto op pad naar Congonhas, een andere koloniale plaats in Minas Gerais. Hier 

staat Aleijadinho’s grootste beeldhouwwerk: de 12 apostelen. De twaalf profeten zijn 

gebeeldhouwd uit zeepsteen en staan voor de Santuario de Bom Jesus de Matosinho. Hij 

maakte ze tussen 1795 en 1805. Ook de Basiliek, een UNESCO werelderfgoed, mag niet 

gemist worden! Na het bezoek aan Congonhas door naar Ouro Preto. 

 

Dag 8 Ouro Preto 

Onder begeleiding van een gids wordt al wandelend een aantal musea bezocht.  

 

Ouro Preto (zwart goud) ligt in de staat Minas Gerais en is één groot historisch monument. 

Rijk geworden in vervlogen tijden beschikt de stad over niet minder dan 20 kerken, bijna 

allemaal in Barokstijl. Ouro Preto werd gesticht in 1698 en groeide snel nadat er goud werd 

gevonden. Een wandeling door de stad is een wandeling door de tijd. Nauwe straatjes, vele 

fonteinen, prachtige kerken en koloniale panden wisselen elkaar af. Goud wordt er niet meer 

gevonden, maar een goudmijn bezoeken dat kan nog altijd. 



 

 

Dag 9 Ouro Preto & Mariana 

Een goede gelegenheid om vandaag de huurauto te gebruiken. Zeker aan te bevelen is het 

namelijk om het mijnstadje Mariana te bezoeken, waar zich de goudmijn Minas de Passagem 

bevindt. Je daalt in een karretje af, beneden aangekomen (135 m diep) is er een rondleiding en 

zie je hoe het goud werd gewonnen.  

 

Dag 10 Ouro Preto – Belo Horizonte (ca 96 km, of via Brumadinho ca 203 km) 

Via Pampulha gaat de reis verder richting Belo Horizonte. De mooie route leidt langs de kerk 

Sint Franciscus van Assise, het museum voor kunsten en het ‘huis van het bal’. Zéker de 

moeite waard is het om naar Brumadinho te rijden waar zich het culturele instituut Inhotim 

bevindt. 

 

Inhotim wordt wel het Versailles van de 21ste eeuw genoemd. In Nederland laat het zich het 

beste vergelijken met het Kröller-Müller Museum. Het ‘Centro de Arte Contemporânea 

Inhotim’ is een 15 km² groot natuurpark dat vol staat met musea en beeldhouwwerken. Het 

park herbergt meer dan 500 werken van 100 verschillende kunstenaars uit 30 landen. 

 

Botanische tuinen 

De natuur in het park is zoals zo vaak in Brazilië van een 

oogverblindende schoonheid. In het park staan duizenden 

soorten bomen en planten, waaronder de grootste collectie 

palmbomen ter wereld (1500). De afwisselende 

landschapsarchitectuur zorgt er voor dat je na elke bocht je 

ogen weer uitkijkt. Voor de natuurliefhebber is Inhotim dan 

ook een plek om niet snel te vergeten. 

 

Wellicht is het teveel voor één dag en moeten er twee 

dagen voor uitgetrokken worden. Overnachting in Belo 

Horizonte. 

 

Dag 11 Curitiba 

Zelf naar de luchthaven waar de huurauto ingeleverd wordt. Vlucht naar Curitiba en transfer 

naar het hotel. 

 

http://www.inhotim.org.br/
http://www.inhotim.org.br/


 

Curitiba, de hoofdstad van de staat Paraná, bestaat uit veel verschillende culturen. De 

meeste inwoners hebben Duitsers, Italianen en Polen als voorouders. Het historische centrum 

met onder andere het Iguacu-Paleis, de Passeo Publico en vele musea en kerken is altijd 

bewaard gebleven.  

 

Dag 12 Curitiba 

Vrije dag, tijd voor een bezoek aan 

het Oscar Niemeyer Museum. De 

gebouwen alleen al zijn een bezoek 

waard; naast een rechthoekig gebouw 

staat een 20 meter hoog oogvormig 

bouwwerk. Het idee was dat dit 

bouwwerk op een Paraná-pijnboom 

zou lijken, één van de symbolen van 

de stad. Maar de lokale bevolking 

interpreteert het meer als een oog. Het 

museum beschikt over negen 

expositie ruimtes en een beeldentuin.  

 

Dag 13 Curitiba & Morretes 

De grootste attractie van Curitiba is de trein naar Morretes, die door het adembenemende 

landschap van Serra do Mar rijdt. Zelf naar het treinstation voor deze prachtige treinreis, voor 

het beste uitzicht links zitten! Wie wil neemt de boot over het Galheta Kanaal naar Ilha do 

Mel, om een paar dagen te verlengen op dit groene eiland met heerlijke stranden! 

 

Dag 14 Brasília 

Vlucht naar Brasília en transfer naar het hotel. 

 

Dag 15 & 16 Brasília 

Vrije dagen. 

 

Brasília is de hoofdstad van Brazilië en is ontworpen en gebouwd binnen slechts vier jaar tijd. 

De bouw is pas in 1956 begonnen en dus al in 1960 klaar, het is absoluut een huzarenstuk! 

De plattegrond ziet eruit als een pijl en boog; de centrale avenue met de belangrijkste 

gebouwen ziet eruit als de pijl en er omheen zijn liggen als een boog de woonwijken. Naar 

deze stad gaat men vooral om de architectuur van gebouwen als het Teatro Nacional, de 

kathedraal Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, het paleis van Justitie en het historisch 

museum. De bekendste architect die hier gebouwen ontworpen heeft is Oscar Niemeyer. Zijn 

oude vriend en voormalige baas Lucio Costa ontwierp de stadsplattegrond. 

 

Tips: 

 Catedral de Brasília is een van de meest 

kenmerkende gebouwen van de stad. Dit 

bijzondere gebouw bestaat uit  zestien witte 

pilaren van beton, waartussen glas is geplaatst. 

Het witte bouwwerk moet hiermee een 

doornenkroon voorstellen. Een andere veel 

voorkomende interpretatie van het ontwerp is 

het uitsteken van handen richting de hemel.  



 

 Congresso Nacional met daarin zetelend het Braziliaans parlement. Het gebouw is 

geheel in de stijl van de Braziliaanse moderne architectuur gebouwd. Congresso 

Nacional is van 8.30 uur tot 17.30 uur geopend voor bezoekers. Vanaf 9.00 uur 

worden er elk half uur rondleidingen verzorgd. De laatste rondleiding gaat om 17.30 

uur van start. 

 Espacio Lucio Costa  is een zaal met de maquette van de stad. Aan de muur hangen 

replica's van de eerste tekeningen van Brasilia. De stad is op papier ontworpen. Je 

vindt er een galerij waar je onder andere verschillende schetsen en tekeningen van de 

stad kunt bekijken. 

 Museo Historico de Brasilia is het historisch museum van Brasilia en, ironisch genoeg, 

ook het oudste museum van Brasilia. Het museum is gelegen op het 'Plein van de Drie 

Machten' en het werd gebouwd om de overdracht van de hoofdstad, van Rio op 

Brasilia, te markeren.  

 

Alle bovenstaande gebouwen werden ontworpen door Niemeyer. 

 

Dag 17 Amazone 

Hoewel de nadruk op kunst en architectuur ligt 

mag dit hoogtepunt ook eigenlijk niet gemist 

worden, de Amazone. Het is tijd om de natuur 

in te gaan en te varen, wandelen, wakker te 

worden van het geluid van apen en vogels. 

Transfer naar de luchthaven van Brasília voor 

de vlucht naar Manaus. Jullie worden van de 

luchthaven van Manaus opgehaald en gaan per 

boot naar de lodge via de ‘Meeting of the 

Waters (daar waar de zwarte Rio Negro en de 

witte Rio Solimões samenkomen en verder 

gaan als de Amazone). Na het diner met de gids 

op pad om kaaimannen op te zoeken en ’s 

avonds bij kaarslicht nog even genieten van de nachtelijke geluiden op de veranda. De lodge 

waar jullie verblijven is een goed onderhouden lodge waar de kamers zijn onder gebracht in 

bungalows. Uiteraard heeft iedereen zijn eigen hangmat op de veranda. Hij ligt direct aan de 

rivier dus er kan ook gezwommen worden. Het verblijf is incl. excursies onder begeleiding 

van uitstekende gidsen. Alle maaltijden zijn inclusief. 

 

Dag 18 Amazone 

Het kan zijn dat men vroeg gewekt wordt door 

de ‘kletsende en kwetterende’ papegaaien. Na 

het ontbijt op pad met de gids voor een mooie 

trekking door het regenwouden. Wellicht laten 

zich miereneters, gordeldieren, tucans, apen en 

vele vogels zien. In de middag op stap met de 

boot om de omgeving verder te verkennen. Er 

wordt ook een bezoek gebracht aan één van de 

kleine dorpen in de omgeving waar men kennis 

kan maken met de gebruiken van de lokale 

bevolking.  

 



 

Dag 19 Amazone 

Wederom het water op maar deze keer om te vissen. Wellicht slaat men een piranha aan de 

haak, met een beetje geluk hebben jullie verse vis bij de lunch of het diner! Na de lunch vrije 

tijd om in de hangmat door te brengen, te zwemmen of nog wat te wandelen in de buurt van 

de lodge. 

 

Dag 20 Recife – Olinda 

Helaas is het na het ontbijt alweer tijd om op te stappen 

en terug te gaan naar Manaus. In de middag vlucht naar 

Recife en bij aankomst transfer naar Olinda alwaar 

overnachting in een gezellige pousada. 

 

Dit prachtige historische stadje ligt boven op een heuvel, 

met uitzicht op Recife en de zee. Het centrum is één 

groot museum met smalle straatjes en kerken gedateerd 

uit de 16e en 17e eeuw. Veel kunstenaars hebben zich 

gevestigd in Olinda en dat zal je merken door de kleine 

ateliertjes in de straten. Breng ook een bezoek aan het 

Museo de Arte Contemperoranea. Naast de historische 

bezienswaardigheden is het ook lekker om aan het strand 

te liggen. Het carnaval hier is uniek te noemen. Bezoekers van over de hele wereld komen het 

bezoeken en de bewoners verhuren dan zelfs de gang van hun huis als slaapplaats.  

 

Dag 21 & 22 Recife – Olinda 

Vrije dagen om door de straatjes te slenteren of ga naar Recife om de oude synagoge te 

bezoeken en het Nederlandse fort. 

 

Dag 23 Naar huis 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar huis. 

 

Dag 24 Aankomst 

 

Uiteraard kan het in minder dagen of juist meer. Laat de wensen weten en we passen het 

programma aan! 


