
 

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. 

 

Dag 2 Rio 

Vandaag een tour naar de Favela’s, de sloppenwijken. Dit is een tour die je niet zelfstandig kunt 

doen. De tour gaat per jeep en duurt een halve dag. Overnachting Copa Sul. 

 

Dag 3-5 Rio 

Vrije dagen. 

 

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

enorme Christus beeld en de gondel gaat naar het Suikerbrood. Daarom plan ik in het programma 

weinig excursies. Als je dat liever wel hebt laat het dan even weten. 

 

Dag 5 Salvador 
Transfer naar de luchthaven voor de 

vlucht naar Salvador. Transfer bij 

aankomst naar het hotel in 

Pelourinho, het mooie koloniale 

gedeelte van de stad. Wel in de 

avond taxi’s nemen als je ergens 

heen wilt of als je thuis komt.  De 

sfeer in Salvador is heel anders dan 

in Rio; de bevolking is er donker 

(afstammelingen van de slaven) en er 

heerst een Afrikaanse / Caribische 

sfeer. Dat merk je ook aan de dansen, 

de kleding en de muziek. In het 

centrum van de stad vind je veel oude koloniale gebouwen in pastelkleuren, veel gebouwen zijn al 

gerestaureerd maar nog niet alles is in goede staat. Je kunt er tot diep in de nacht doorfeesten of 

gewoon rondslenteren in het oude centrum met z’n vele souvenirwinkeltjes en kunstgalerijen. Let 

wel goed op je spullen! Een aanrader is om te gaan eten in restaurant Senac op het bekendste plein 

van de stad, Largo do Pelourinho, hier kun je genieten van zo’n veertig Bahiaanse gerechten, 



klaargemaakt door leerling-koks uit de streek. 

 

Op dinsdag avond is het echt een must naar Olodum te gaan. In de Pelourinho spelen dan vele 

percussie groepen.Er wordt gegeten, gedronken en gedanst tot in de kleine uurtjes. 

Laat wel jullie spullen in het hotel. 

 

Dag 6 Salvador 

Vrije dag.  

 

Dag 7 Chapada Diamantina 

Tijd om actief te worden. Jullie worden om zes uur in de ochtend opgehaald bij het hotel in 

Salvador en naar het busstation gebracht. De rit naar Lençois per bus duurt ongeveer zeven uur. 

De rest van de dag kunnen jullie het plaatsje Lençois verkennen of uitrusten bij het zwembad van de 

pousada.  

  

 De Chapada Diamantina is een groot 

en  prachtig ongerept natuurgebied 

gelegen in de staat Bahia in het 

noordoosten van Brazilië: hoge 

bergen, prachtige valleien, grotten en 

holen, bronnen, ivieren, meren en 

water- vallen, canyons en een 

enorme variëteit in haar flora en 

fauna. Jullie zien er tropische bossen 

met rivieren, meren en moerassen. 

Men kan meer dan 40 georganiseerde 

tochten maken (trekking te voet, of 

met de auto) maken. Hiermee 

kunnen jullie dit  beschermde 

atuurgebied leren kennen.  De op één 

na hoogste waterval in Brazilië bevindt zich hier: de “Cachoeira da Fumaça”, met een vrije waterval 

van 382 meter! De vegetatie varieert van tropische bossen tot savannegebied, dicht begroeid met 

een schat aan bloemen, inclusief orchideeën en bromelia’s. 

In dit prachtige natuurgebied bevinden zich enkele dorpjes en stadjes met een rijke en 

oorspronkelijke cultuur en geschiedenis.  

 

Dag 8 Chapada Diamantina 

Jullie maken een trekking in de omgeving van Lençois. Langs de oevers van de rivieren Grizante  

en Lençois lopen jullie naar een grote waterval. Het zand heeft felle kleuren. Via het dorpje Serrano, 

waar jullie kunnen zwemmen, wandelen jullie weer terug naar Lençois. Dit is een relatief 

makkelijke wandeling van in totaal 10 kilometer. 

 

Dag 9 Chapada Diamantina 

Op 75 kilometer afstand van Lençois ligt een gebied met veel grotten. Jullie worden naar de Lapa 

Doce-grot gebracht waar de eigenlijke tour begint. De Lapa Doce-grot bestaat uit een verzameling 

stalagmieten en stalactieten, en mondt uiteindelijk uit in een “zilvergrot” waar een ondergrondse 

rivier met kristalhelder water doorheen stroomt. Er kan hier gezwommen worden. Tot de 

zogenaamde “Blauwe Grot” dringen net enkele zonnestralen door, hetgeen een geweldig 

kleurenschouwspel oplevert. In de middag kunnen jullie de Pai de Inácio beklimmen, de hoogste 

berg van de Chapada Diamantina. De uitzichten vanaf de top zijn onvergetelijk.  

 

 



Dag 10 Manaus 

De bus verlaat Lençois om 08.30 uur in de ochtend. Jullie komen om ongeveer 15.30 uur in 

Salvador aan en gaan door naar de luchthaven voor de vlucht naar Manaus. Jullie zijn er te laat om 

nog verder de Amazone in te gaan dus transfer naar het hotel in Manaus. De meeste hotels in 

Manaus zijn “middle of the road” maar dit is een aangename posada met een lekkere tuin en een 

zwembad. 

 

Dag 11 Amazone 

Jullie worden opgehaald in Manaus en gaan per boot via de “meeting of the waters”, daar waar de 

Rio Negro (de “zwarte” rivier) en de Solimões ( de “witte” rivier) samen komen om verder te gaan 

als de Amazone. Na aankomst is het tijd voor het diner. Na het diner op pad om alligators te 

spotten! De gids zal proberen er één te vangen met z’n blote handen en afhankelijk van de grootte 

gaat de caiman in de boot om hem beter te kunnen bekijken. Deze is “iets” te groot daarvoor! 

Daarna tijd om bij kaarslicht en de petroleum lampen nog even te 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. De transfer gaat per boot en duurt niet al te lang. 

Het kan zijn dat men vroeg gewekt wordt door de “kletsende, kwetterende” ara’s en papagaaien!  

 

 
 

Dag 12 Amazone 

Na het ontbijt op pad met de gids. De trekking is niet zwaar maar wel erg mooi! Hopelijk laten veel 

beesten zich zien. Denk o.a. aan miereneters, gordeldieren, tucans, apen en vele vogels. 

 

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 en de manier van leven van de lokale bevolking. Diner. 

 

Dag 13 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. Diner. 

 

Dag 14 Recife/Olinda 

Helaas na het ontbijt is het 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 15 Recife/Olinda 

Vrije dag om door de straatjes te slenteren of ga naar Recife om de oude synagoge te bezoeken en 

het Nederlandse fort. 

 

Dag 16 Fernando de Noronha 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Fernando de Noronha. Hier verblijven jullie in een 

gezellige, maar simpele familie-pousada. Ontbijt en transfers van- en naar de luchthaven zijn 

inbegrepen. 

Fernando de Noronha, is een paradijselijke eilandengroep gelegen op een afstand, hemelsbreed 

gemeten, van 540 

km van Recife. Het 

is de grootste van 

de archipel van 21 

eilanden voor de 

kust in het 

noordoosten van 

Brazilië. Deze 

eilanden zijn 

bezaaid met 

prachtige stranden 

en rotsformaties. 

Het water is 

kristalhelder en 

door de rijke flora en fauna nodigt dit gebied uit tot duiken, snorkelen en vissen. Ook komen er 

typische dolfijnen soorten voor die om de boot blijven zwemmen en hun acrobatische toeren 

maken.  

 

Dag 17+18+19 Fernando de Noronha 

Vrije dagen 

 

Dag 20 Naar huis 

Transfer naar de luchthaven, vlucht naar het vaste land en verder naar huis. 

 

Dag 21 Aankomst 

 

 


