
U pplev Brasiliens storslagna natur och mångkulturella arv! Brasiliansk kultur har sina rötter i den indianska 
urbefolkningen, Portugal och Afrika.  I det förtrollande Rio de Janeiro åker vi upp till Jesusstatyn och 
Sockertoppen. Vi ska se de gigantiska vattenfallen i Iguaçu både på den brasilianska och argentinska sidan.

I Amazonas börjar vår resa i den tjusiga badorten Alter do Chão, som med sina vita sandstränder kallas 
Amazonas Karibien. Här gör vi en båttur och spanar efter floddelfiner. I nationalparken Tapajós, som har 
ett mycket rikt djurliv, bor vi några dagar hos lokalbefolkningen. Vi gör flera spännande utflykter; åker 
kanot, fiskar pirayor, vandrar i djungeln och spanar bl a efter apor, agutier och sengångare. Den häftigaste 
turen är att åka kanot i mörkret och spana efter kajmaner, som guiden fångar med sina bara händer. 
OBS! Våra destinationer i Amazonas har klart vatten, vilket gör att det inte är problem med mygg eller malaria. 

Efter Amazonas reser vi till Atlantkusten. Vi besöker den välbevarade kolonialstaden Paraty, där vi gör en 
utfärd med skonare i den vackra skärgården. Vi ska också besöka slavättlingar och se hur Paratys berömda 
rom tillverkas.

Resan avslutas i semesterparadiset Ubatuba, omgivet av jungfruliga stränder och välbevarad Atlantregnskog. 
Här ska vi vandra i djungeln till öde stränder och vackra vattenfall. Vi besöker guaraniindianer som bevarar 
sitt språk, kultur och religion. På ön Anchieta kan vi se silkesapor, kapybaror, agutier och näsbjörnar.

Brasilianarna är kända för sin stora gästvänlighet mot utländska turister, vilket gör att man 
känner sig välkommen. Med vår gruppresa till Brasilien har du möjlighet att uppleva detbästa 
av Brasiliens underbara natur och fantastiska kultur i sällskap av en skandinavisk reseledare.

Det unika Brasilien
22 dagars gruppresa med skandinavisk reseledare!
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Dag 1:
Skandinavien till Rio de Janeiro

Efter frukost beger vi oss till Corcovado för att se 
den berömda Jesus-statyn, även kallad Limhamns-
Jesus. Corcovado ligger i nationalparken Tijuca 
och färden går genom grönskande regnskog.  

Corcovadoberget är 710 m högt och vi har en 
fantastisk vy över staden. 
Vi ska också titta på Rios mycket originella 
pyramidformade katedral. Efter vår gemensamma 
utflykt får ni tid att på egen hand utforska Rio.

Dag 2:
Copacabana Sockertoppen
Förmiddagen är fri för egna aktiviteter. Det  är 
nära att gå till den världsberömda stranden 
Copacabana. Riobornas speciella livsstil präglas 
av umgänget på stränderna, varav Copacabana 
och Ipanema är de kändaste. Rio de Janeiro 
anses vara en av världens vackraste städer. 

På eftermiddagen gör vi en tur upp till 
Sockertoppen, där vi i den hänförande utsikten får 
Rios skönhet bekräftad. Sockertoppen är 396 m 
hög och man åker upp med linbana i två etapper.

Hotell:  Atlantiscopacabana – Rio de Janeiro***
Måltider: Frukost

Hotell:  Atlantiscopacabana – Rio de Janeiro***

Vid ankomst till Rio de Janeiros  internationella 
flygplats möts ni av en svensk reseledare 
som tar er till ert hotell på Copacabana, 
där ni får hjälp med incheckning.
Det är ca 30 minuters bilfärd till hotellet.  

Kvällen är fri för egna aktiviteter. På Copacabana 
finns det gott om bra restauranger och barer. 

Hotell:  Atlantiscopacabana – Rio de Janeiro***
Måltider: Frukost
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Dag 3:
Corcovado
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Dag 4:

flyg till Iguaçu
Vi har transfer till Rios flygplats, varifrån vi flyger 
till Foz do Iguaçu. Vid ankomsten har vi en 
kort transfer till vårt hotell . Efter in-checkning  
kan vi ta det lugnt inför morgondagens stora 

höjdpunkt – de gigantiska vattenfallen i 
Iguaçú som är en mäktig skönhetsupplevelse.  

Efter frukost åker vi till Iguaçu-fallens  
argentinska sida, som utgör 80% av fallen. 
På Guariniindianernas språk betyder 
Iguaçu stort vatten och det imponerande 
dånet från fallen hörs på flera mils avstånd. 

Vi ska gå Circuito Inferior (Inre banan). Det är 
en samling stigar och gångbroar strategiskt 
placerade för att få en stor variation av 
utsikter och nära upplevelser av vattenfallen . 

Vi ska också gå Circuito Superior (Övre banan). 
Här får vi de mest magnifika panoramavyerna 
över katarakter och Iguazúflodens delta 
som formats av samlingar av växtlighet. 

Vi rekommenderar lämplig klädsel och 
bekväma skor. Ta med insektsmedel. Om 
man vill komma nära inpå fallen finns häftiga 
gummiflotteturer, vilka inte ingår i inträdespriset.
Hotell: San Martin Resort & Spa – Iguaçu****
Måltider: Frukost

Hotell:San Martin Resort & Spa – Iguaçu****
Måltider: Frukost
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Dag 5:
Cataratas do Iguaçu
Idag väntar oss en oförglömlig heldag på 
Iguaçufallen, som sedan 1986 ingår i UNESCO:s 
världsarv. Fallen blev 2011 dessutom valda till 
ett av världens naturunderverk. Iguaçu består 
av ca 300 vattenfall på en bredd av 2700 meter. 

De ständiga  regnbågarna gör vattenfallen än 
vackrare och det stora antalet färgglada fjärilar 
kompletterar skönheten. Den stora nationalparken 
på 175 000 hektar har en riklig fauna och flora. 

Att komma nära det högsta fallet som är 80 meter 
högt, kallat Djävulsgapet, är en hisnande upplevelse. 

Om man vill se fallen från ovan finns helikopterturer. 
Dessa ingår inte i inträdespriset.

Hotell: San Martin Resort & Spa – Iguaçu****
Måltider: Frukost och lunch

Dag 6:
Iguazúfallen
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Vi har transfer till Foz do Iguaçus flygplats, varifrån 
vi flyger till Santarem med mellanlandningar. 

Där har vi transfer till Alter do 
Chão, en ca halvtimmes bilresa. 
Här börjar våra dagar i det mytomspunna 
Amazonas, världens största regnskog. 
Efter check-in på hotellet är kvällen ledig.

Hotell: Beloalter– Alter do Chão***
Måltider: Frukost

Alter do Chão med sina vita sandstränder, 
kallas för Amazonas Karibien. På förmiddagen 
gör vi en rundtur i den lilla byn och besöker  
Arariba som säljer indianskt konsthantverk.

Till lunch rekommenderas färsk fisk  på 
strandrestaurangerna som placerar stolar och bord 
ute i det varma vattnet. På eftermiddagen ska vi 
åka båt på Lago Verde (Gröna sjön) och på floden 
Tapajós, där vi ska spana efter floddelfiner , både gråa 
och rosa och beskåda  den magiska solnedgången. 

Hotell: Beloalter– Alter do Chão***
Måltider: Frukost och Lunch
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Dag 8:
Alter do Chão

Dag 7:
Iguaçu - Santarem
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Efter tidig frukost  åker vi båt i ca tre timmar ut 
till nationalparken Tapajós, som  har en yta på 
550 000 hektar. Här bor vi hemma hos en 
familj och har möjlighet  att  sova i hängmatta. 
På eftermiddagen ska vi bada och åka 
kanot i igarapén – (översvämmad djungel) 
och njuta av stillheten och fågelsången. 

Därefter ska vi fiska piraya och nappar 
det så blir det stekt piraya till middag. 
Före återfärden får vi uppleva ännu en magisk 
solnedgång. 

Hotell: Hemma hos familj i Tapajós
Måltider: Frukost, lunch och middag

Nationalparken Tapajós har ett mycket rikt djurliv. 
Vår guide är en riktig Tarzan, som har bott hela 
sitt liv i djungeln. Han luktar sig till var vrålaporna 
finns och fångar kajmaner med händerna. 

Efter frukosten ska vi ut på djungelvandring och 
spana efter apor och andra djur såsom  sengångare, 
agutier och trädpiggsvin. I mörkret på kvällen ska vi 
åka kanot och spana efter kajmaner, riktigt häftigt!
Efter lunch återresa till Alter do Chão där kvällen är 
fri för egna aktiviteter.

Dag 10:  
Tapajós

Hotell: Hemma hos familj i Tapajós
Måltider: Frukost, lunch och middag

Efter frukosten gör vi ett besök i ett  latexkooperativ. 
Vi får se hur man tappar gummiträd och 
får förklarat processen till färdig latex. 
Här kan du köpa originella latexsandaler 
och olika saker gjorda av latex.  
Efter lunch återresa till Alter do Chão där kvällen är 
fri för egna aktiviteter.
Hotell: Beloalter– Alter do Chão***
Måltider: Frukost, lunch och middag
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Dag 11:
Alter do Chão

Dag 9:  
Nationalparken Tapajós
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Paraty var under 1700-talet centrum för utförseln 
av guld från Brasilien till Portugal. Under 
rundvandringen på stadens kullerstensgator, 
som bevarats från slavtiden, kan du känna 
historiens vingslag. Idag gör vi ett intressant 
besök i en Quilombo, by med slavättlingar, 
där man bevarar sitt afrikanska arv. 
Här blir det  medryckande musik, dans, Capoeira 
och god mat. Byn, som grundades av tre starka 
kvinnor, är än idag ett matriarkat. På eftermiddagen  
åker vi till Trindade, där vi i nationalparken Serra da 
Bocaina ska ta oss till vackra stränder.

Hotell: Do Sandi - Paraty**** 
Måltider: Frukost,lunch och middag

Vi har transfer till Santarems flygplats varifrån vi 
med mellanlandningar flyger till Rio eller São Paulo. 
Därifrån ca fyra timmars transfer till vårt nästa 
resmål Paraty, som är en liten pittoresk kolonialstad.

Dag 12: 
Flyg till Paraty

Hotell: Do Sandi - Paraty**** 
Måltider: Frukost

Hotell: Do Sandi - Paraty**** 
Måltider: Frukost, lunch och middag

Efter frukost gör vi en rundvandring i Paratys 
historiska centrum med dess välbevarade 
koloniala arkitektur. Sedan gör vi en fem timmars 
utfärd med skonare i Paratys vackra skärgård. 

Därefter ledig tid att strosa runt på egen hand.  
Paraty är känt för bra restauranger och ett rikt 
musikliv. 
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Dag 13:
Paraty

Dag 14: 
Paraty



Idag får ni en heldag för avkoppling, sol och bad och 
bara njuta av stranden och dess vackra omgivningar. 
Den som vill ha aktiviteter kan hyra kajak eller 
stand-up och kanske paddla till en öde strand. 
På den närliggande stranden Brava kan ni testa 
på att surfa när ni nu har kommit till Ubatuba, 

Brasiliens surfinghuvudstad. I slutet av stranden 
Fortaleza finns dessutom ett fint snorklingsställe.

Dag 15:
Paraty - Ubatuba

Hotell: Seapoint – Ubatuba ***
Måltider: Frukost 

Dag 17:
Indianby Boa Vista
Idag gör vi en spännande heldagsutflykt som 
kombinerar natur- och kulturupplevelser. 
Vi gör ett intressant besök hos guaraniindianerna 
i indianreservatet Aldeia Boa Vista (Byn med 
Vacker Utsikt). De bevarar sitt språk, kultur 
och religion och det brukar bli ett intressant 
kulturellt utbyte. Medhavd lättlunch äter vi på ön 
Prumirim, en underbar liten ö täckt av regnskog. 

Därefter går vi till vattenfallet Prumirim, där man kan 

ta sig ett svalkande dopp. Utfärden avslutas med 
middag nära en flodstrand i den lilla byn Puruba,  
där vi äter traditionell brasiliansk husmanskost.
Hotell: Seapoint – Ubatuba ***
Måltider: Frukost, lunch och middag
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Paraty är berömt för sin fina sockerrörsrom  
och vi besöker  ett destilleri som har 
vunnit pris för Brasiliens bästa rom. 

Här finns  möjlighet till provsmakning och inköp.
I destilleriets närhet finns ett vackert vattenfall 

där man kan ta sig ett svalkande dopp. 
Efter lunch har vi en ca två timmars 
transfer till Ubatuba, där vi ska bo på 
den paradisiska stranden Fortaleza. 
Hotell: Seapoint – Ubatuba ***
Måltider: Frukost och middag

Dag 16:
Sol & bad i Ubatuba
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Dag 18:
Ubatuba stad
Förmiddagen är fri för egna aktiviteter. På 
eftermiddagen åker vi till Ubatuba centrum, 
där vi gör en liten rundvandring. I Sucolandia 
(Juicelandet) kan du testa supernyttiga açai.

Vi besöker Casa do artesão (Konsthantverkarens 
hus), som är ett kooperativ av ett sextital 
lokala hantverkare. Det blir tid till shopping 
och kvällen avslutas med en god middag.

Efter frukost gör vi en halvdags djungeltur till den 
öde stranden Cedro.  Att vandra i regnskogen är 
en fröjd för alla sinnen. Vi ska titta på många träd, 
växter och frukter t ex bananer, ananas och durian. 

Ni får också möjlighet att hugga sockerrör och 
bananer. Efter sol och bad  åker vi båt tillbaka 
till Fortaleza. Resten av dagen är egen tid.

Måltider: Frukost och lunch

Beroende på när ert internationella flyg avgår kan 
det ges möjlighet att ytterligare njuta av Fortaleza. 

Vi har transfer till Guarulhos, São Paulos 
internationella flygplats. På vägen ditt gör vi ett 
stopp för att äta en god lunch på en fazenda.

Hotell: Seapoint – Ubatuba ***
Måltider: Frukost och middag

Hotell: Seapoint – Ubatuba ***
Måltider: Frukost och lunch

Idag gör vi en utfärd med en fiskebåt – en 
timmes enkel båtresa – till ön Anchieta.  Ön 
är ett naturreservat som har ett rikt djurliv 
och vi ska gå på spaning efter silkesapor, 
kapybaror, agutier och näsbjörnar. 
Det blir grillad mat till lunch, vilket brukar locka till 
sig många djur.   
Efter lunchen blir det tid till sol och 
bad på Anchietas ljuvliga stränder. 

Hotell: Seapoint – Ubatuba ***
Måltider: Frukost och lunch

Resan kan förlängas med sköna sol-och baddagar 
i Ubatuba.

Dag 22:
Hemkomst 

Dag 19:
Båtresa till Anchieta

Dag 20:
Djungeltur

Dag 21:
Hemresa
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FöljAnDe Ingår:

PerSonAl
Svensk /engelsktalande guider vid alla utflyktsmål. Lokala professionella bussförare. Gruppresan görs tillsam-
mans med en svensk reseledare.

BoenDe

Alla hotell är 3* och 4* med undantag för boendet i nationalparken Tapajós  vilket är med en lokal familj. 
Om något av nedan hotell ej är tillgängliga vid restillfället bokar vi ett annat hotell i likvärdig standard.
Tourist Class hotell:

InTernATIonell oCH lokAl TrAnSPorT

TrAnSFerS TIll oCH Från FlygPlATSer

Vid ankomst till olika flygplatser i Sydamerika hämtas du av vår personal eller vår representant, som kommer 
att stå i ankomsthallen med en skylt med era namn på. Vid avresa skjutsas du återigen till flygplatsen. 
Ni kommer att få reda på när ni ska hämtas, när ni kommer till resedestinationen.

MålTIDer (Se DAgSPreSenTATIonen För DeTAljer)

Fasta avgångar året runt!

Pris per person från: 49 950 Sek         
enkelrumstillägg från: 5 950 Sek 
Inkl. Internationellt flyg tur och retur från Stockholm, Göteborg, Kö-
penhamn eller Oslo med KLM, Air France och American Airlines.m.m.
Observera: Resan kan förlängas med sköna sol-och baddagar i Ubatuba. 
Kontakta oss för mer information och priser.

Vi på Sierra Tours reserverar oss för eventuella ändringar som är nödvändiga
utanför vår kontroll. Vänligen kontrollera visum, vaccinationer, avbeställningsskydd och 
reseförsäkringar i god tid innan avresa. Om du önskar att förlänga resan med en tidigare 
avgång, eller en senarehemresa, kan detta ordnas. 

Priserna är baserade på dagens datum (2016-01-01) kända kostnader och
valutakurser. Vi reserverar oss för ändringar av dessa. Vi reserverar oss också
för omkastningar i programmet.

*

PrISInForMATIon

- Internationella flyg mellan skandinavien och Rio
- Alla flygskatter.
- Transfer till och från flygplatsen
- Inrikesflyg: Rio de Janeiro till Foz do Iguacu,
  Iguazu till Santarem och Santarem till Rio.
- Alla rundturer nämnda i programmet

- Bussresor mellan varje destination
- Inträde till ev. parker som ingår i rundturerna
-Obs! Inträdet till Iguazú måste betalas på plats 
och de tar inte kort i biljettkassan (men dock inne i 
parken): Pris: c.a 400/pers tillsammans

Notes: Om du är vegetarian, har någon allergi 
eller andra speciella önskemål, vänligen meddela 
oss detta vid bokningstillfället.

- 20 Frukost
- 11 Luncher
- 8 Middagar

- Reseförsäkring. En bra policy som täcker alla 
aktiviteter samt vid eventuella medicinska nödfall 
rekommenderas starkt och borde anses som en 
prioritet!
- Måltider som inte nämns i programmet
- Inga drycker
- Dricks

DeTTA Ingår InTe

3 nätter på Hotell Atlantiscopacabana – Rio de Janeiro***
3 nätter på San Martin Resort & Spa – Foz do Iguaçu****
3 nätter på hotell Beloalter– Alter do Chão***
2 nätter hemma hos familj i Tapajós
3 nätter på Hotell do Sandi - Paraty**** 
5 nätter på hotell  Seapoint – Ubatuba ***
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