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Dag 1: Cuiaba 
Vlucht Amsterdam naar Sao Paulo en direct door van Sao Paulo naar Cuiaba, de 
hoofdstad van Mato Grosso. Zelf met een taxi of met de pick up service van het hotel 
naar hotel Tulip Inn. Er is bewust gekozen om direct door te reizen, het bespaart veel 
reistijd op dag twee en Sao Paulo heeft voor de natuur liefhebber ook eigenlijk niets te 
bieden.  
http://www.goldentulippantanal.com 
 
Dag 2: Jaguar Lodge 
Een wat late ophaaltijd ivm de lange reisdag van gisteren. Om 11.00 wordt u opgehaald, 
en gaat u op weg naar de Jaguar lodge, de plek waar u de meeste kans hebt om de Jaguar 
te spotten. Eerst naar Poconé (zo’n 100 Km van Cuiaba) waar overgestapt wordt in een 
open 4x4 om zo optimaal te kunnen genieten van de omgeving. Vanaf hier tot aan de 
lodge, waar u laat in de middag arriveert, bent u al midden in de natuur. Geniet van 
ibissen, papagaaien, reigers, capibara’s en krokodillen. Met wat geluk ziet u anaconda’s, 
vossen, herten etc. Afhankelijk van de beschikbare reistijd wordt hier meer of minder 
aandacht aangegeven. Na het diner heeft u een eerste nachtsafari op zoek naar 
nachtdieren als uilen, tapirs, de krabetende-vos en, de ocelot en met geluk, de Jaguar. 
http://jaguarreserve.com 
 
Dag 3: Jaguar lodge 
Wakker worden met het geluid van brulapen en  
vogels, wat kan er mooier zijn? De ochtend is vrij 
te besteden. De lodge biedt een compleet netwerk  
aan hiking-trails, welke een perfecte indruk geven  
van de habitat van de Pantanal, van de graslanden  
tot aan de jungle. De meeste hiking-trails lopen  
rond, waardoor men rustig zelf op onderzoek kan  
gaan. Hiking in de Pantanal geeft de mogelijkheid  
om zowel flora als fauna van dichtbij te ervaren. Zwarte en blonde brulapen, kapucijnen-
apen, en coati’s (neusberen) zijn veel gezien langs de verschillende trails.  

 



 

Net als vele soorten vogels en voor het spotten van minder vaak voorkomende 
soorten staan de lodge gidsen voor u klaar. 
 
Na de lunch over de Transpantaneira highway  
naar de mooie moerassen van Campo Jofre.  
Ook hier heeft u een grote kans de Jaguar te  
spotten. Geniet van een prachtige  
zonsondergang over het landschap. Na het diner  
is er weer een nachtsafari gepland. 
 
Dag 4: Jaguar lodge 

Vandaag gaat u vroeg uit de veren om de vogels  
wakker te zien en horen worden. Zeker de  
Hyacint ara is bijzonder. Na het ontbijt een  
wandeling over een van de vele hiking-trails, dit keer met een gids. Na de lunch met de 
auto naar Porto Jofre voor een boottrip op de Cuiaba of Piquiri rivier. Naast de vele 
soorten vogels is hier de kans het grootst om de Jaguar te zien zeker in de droge tijd 
wanneer de stranden droog liggen. Maar ook de verschillende soorten apen en de reuze 
otter laten zich hier regelmatig zien. Een piranha vangen voor het avond eten kan  
 ook. De zonsondergang meemaken op de  
 rivier is spectaculair te noemen, de keuze is  
 aan u, omdat er ’s avonds nogmaals een  
 nachtsafari is gepland. 
  
 Dag 5: Jaguar lodge 
 Een dag voor uzelf, geniet van de Pantanal  
 vanaf de veranda van de lodge, of maak nog  
 een wandeling over één van de vele trails.  
 Geniet na de lunch van een heerlijke siësta in  
 een hangmat of neem de tijd om uw foto’s te 
sorteren. Later in de middag heeft u nog de mogelijkheid voor een laatste excursie met 
een boot of met een 4x4. En na het diner wordt er nog één keer een nachtsafari 
georganiseerd, de laatste mogelijkheid om datgene te zien wat u ’s avonds nog niet eerder 
heeft gezien. 
 
Dag 6: Reisdag naar Cristalino 
U neemt afscheid van de Noord Pantanal, hopelijk met de felbegeerde “trofeeën”. 
Transfer naar de luchthaven van Cuiaba voor u vlucht naar Alta Floresta. Transfer naar 
Cristalino lodge. 
 
Dag 7 en 8: Cristalino 
De Cristalino Jungle Lodge ligt aan de oever van de Cristalino rivier midden in het 
natuurpark Cristalino, op 39 kilometer afstand van het dorp Alta Floresta. De lodge is 
alleen per boot te bereiken. Duur van de boottocht vanuit Alta Floresta is ongeveer 30 
minuten. 
http://www.cristalinolodge.com.br/  

 

 



 

 
 Ook deze lodge is gekozen voor de goede  
 begeleiding die zij bieden voor fotografen. 
  
 De lodge heeft naast de eetzaal, een bar en een patio  
 een unieke uitkijktoren met uitzicht over het  
 regenwoud. De toren heeft een hoogte van 50 meter,  
 met drie verschillende uitkijk platforms, op  
 respectievelijk 20, 30 en op 50 meter hoogte. 
 De toren geeft de mogelijkheid om het regenwoud  
 op verschillende hoogtes te fotograferen en helemaal  
 boven, staat u boven het regenwoud. Het uitzicht is  
 spectaculair, speciaal tijdens zonsopkomst en  
 zonsondergang. Veel vogels en andere dieren die  
 hoog in de bomen leven, zoals Valken, Ara’s,  
 Toekans, en verschillende soorten apen kunnen op  
 deze manier perfect gefotografeerd worden. 
  
 De toren mag gezien worden als één van de 
belangrijkste in dit deel van de tropen, dit door zijn geografische ligging, de hoogte en 
niet onbelangrijk de toegevoegde waarde voor onderzoeksdoeleinden. 
Het positieve van deze lodge is dat deze kleinschalig is en 
de ligging in het zuiden van de Pantanal heeft als  
voordeel t.o.v. bijvoorbeeld een gebied als rond Manaus,  
wat al redelijk plat getreden is door het toerisme dat de  
kans op dieren zien groter is.  
 
Er worden beide dagen begeleide hikings voor u  
georganiseerd en u gaat met een boot de Cristalino rivier  
af en er is een Sunrise tour over en door het Amazone  
Regenwoud. 
 
Om u een indruk te geven: het Amazone Regenwoud  
herbergt de grootste verscheidenheid in soorten van  
’s werelds flora en fauna. Dertig procent van alle soorten  
komen hier voor, de biodiversiteit is verbazingwekkend:  
in een klein stukje regenwoud leven meer miersoorten dan bijvoorbeeld op de Britse 
Eilanden en op een willekeurig hectare in het Amazone Regenwoud komen meer dan 480 
soorten bomen voor. 
 
De Cristalino Lodge biedt u een unieke gelegenheid om Wildlife te spotten. Door de 
verscheidenheid in eco-systemen (door de hoogte verschillen) en de verschillende soorten 
begroeiingen vindt u hier alleen al zo’n 600 vogelsoorten waaronder de harpy eagle en de 
jabiru. De andere dieren die in dit gebeid voorkomen zijn o.a. de Jaguar, de reuze otter, 
capibara’s, agouti’s, herten, vlinders, vleermuizen, kaaimannen, leguanen etc. 
 

 



 

 
In dit gedeelte van de Pantanal zijn ontmoetingen met een Jaguar afhankelijk van 
geluk, maar vinden toch nog wel een paar keer per jaar plaats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 9: Bonito 
Terug met de boot naar Alta Floresta, transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar 
Campo Grande, aankomst rond 15.30. In Campo Grande haalt u de huurauto op (er kan 
ook gekozen worden voor een transfer) en op weg voor een rit van circa 5 uur. Bij de 
auto krijgt men kaarten en een gedetailleerde omschrijving van hoe te rijden. (Navigatie 
is ook mogelijk) Overnachting hotel Moinho de vento of in hotel Cabanas.  
http://www.pousadamoinhodevento.com.br/ 
http://www.hotelcabanas.com.br/  
 
 
Bonito 
Ter afsluiting van de fotosafari gaat u naar één van  
de mooiste plekjes van Brazilië, Bonito, 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 10: Bonito 
 U rijdt naar de lokale agent voor instructies om naar  
 de Gruta de Lagoa Azul te gaan. Daarna gaat de tocht  
 verder naar Rio Sucuri. Na een korte wandeling is het  
 heerlijk om stroomafwaarts te drijven en onderhand te  
snorkelen. Overnachting hotel Moinho de vento of in hotel Cabanas. 
 
 

 



 

Dag 11: Bonito 
U heeft de ochtend voor uzelf, na de lunch vertrek naar uw hotel in Campo Grande, 
de laatste overnachting van deze unieke reis.  
 
Dag 12: Terugreis 
Terugreis vanaf Campo Grande naar Amsterdam, aankomst de volgende dag 
 
 
Naast uw foto uitrusting is het volgende raadzaam om mee te nemen: verrekijker, hoed of 
pet, zonnebril, zonnebrandcrème, muggenolie met DEET, zwemkleding, lange T-shirts 
met lange mouwen, sweater, lange broek, korte broek, goede wandelschoenen. En, niet 
onbelangrijk, neem contact op met de GG&GD voor de laatste stand van zaken met 
betrekking tot uw reizigersvaccinaties en malaria profylaxe!  
________________________________________________________________________ 

Prijs indicatie p.p. in Euro’s bij een deelname van 4 personen. 
Vlucht KLM Afhankelijk van de dag van vertrek  
 (tussen de 1.000,00 en 1.500,00) 
 
Overige vluchten  525,00  
Landarrangement  2922,00 2 persoonskamer met 2 personen 
Reserveringskosten  17,00 
 
 
Landarrangement 4188,00 2 persoonskamer, gebruik 1 persoon 
 
Vluchten KLM/JJ 
Amsterdam-Sao Paulo / Sao Paulo-Cuiaba 
Campo Grande-Amsterdam.  
 
Overige vluchten 
Cuiaba-Alta Floresta 
Alta Floresta-Cuiaba-Campo Grande. 
 
Landarrangement incl: 

• Alle overnachtingen incl. ontbijt. Cristalino, Jaguar lodge vol pension. 
• Excursies in de lodges en Bonito 
 

Autohuur incl. verzekeringen en vrije km. Keuze van de huurauto wordt gemaakt in 
overleg met de groep. 
 
Alle prijzen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de vluchten en accommodatie. 
Hoe eerder geboekt wordt hoe groter de kans om voor de laagste tarieven te kunnen 
reizen. 


