
                                  Voorbeeldreis 

Cultuur en Natuur 
 

Dag 
 

van naar Transport Hotels opmerkingen 

1 Amsterdam Sao Paulo/ 
Salvador 

KLM/ 
KLM 

Pousada Solar 
dos Deuses 

 

10:10 AMS  17:10 Sao Paulo 
21:00 S. Paulo  23:20 Salvador 
Inclusief: transfer luchthaven Salvador  Hotel 

2 Salvador de 
Bahia 

  Pousada Solar 
dos Deuses 

Vrije dag 

3 Salvador de 
Bahia 

  Pousada Solar 
dos Deuses 

Vrije dag 

4 Salvador de 
Bahia 

Lencois 
(N.P.Chapada  
Diamantina) 

OV bus Canto das 
Agua 

Ochtendbus (6 uur) naar Lencois 
Vrije middag 

5 Da Chapada 
Diamantina 

  Canto das 
Agua 

Vrije dag 

6 Da Chapada 
Diamantina 

  Canto das 
Agua 

Vrije dag 

7 Lencois Salvador OV bus Pousada Solar 
dos Deuses 

Lencois  Salvador  (busrit van 6 uur) 
 

8 Salvador Sao Paulo/ 
Foz do Iguazu 

Vlucht/ 
vlucht 

Best Western 
Taroba hotel 

06:20 Salvador  09:00 Sao Paulo 
10:05 Sao Paulo   11:50 Foz do Iguazu 
Inclusief: transfer luchthaven Foz  Hotel 

9 Foz do Iguazu   Best Western 
Taroba hotel 

Vrije dag 
(Suggestie: Watervallen Braziliaanse kant) 

10    Best Western 
Taroba hotel 

Vrije dag 
(Suggestie: Watervallen Argentijnse kant) 

11 Foz do Iguazu Rio de Janeiro vlucht Hotel 
Olinda Rio 

10:05 Foz do Iguazu  12:00 Rio 
Inclusief: transfer luchthaven Rio  Hotel 

12 Rio de 
Janeiro 

  Hotel 
Olinda Rio 

Vrije dag  

13 Rio de 
Janeiro 

  Hotel 
Olinda Rio 

Vrije dag 

14 Rio Angra/ 
Ilha Grande 

Transfer/ 
Boot 

Pousada 
Monaca 

08:30 Rio  11:30Angra dos reis 
15:30 Angra  17:00 Ilha Grande 

15 Ilha Grande   Pousada 
Monaca 

Vrije dag (strand) 

16 Ilha Grande   Pousada 
Monaca 

Vrije dag  (strand) 

17 Ilha Grande   Pousada 
Monaca 

Vrije dag  (strand) 

18 Ilha Grande Angra dos reis/ 
Rio/ 
(Amsterdam) 

Boot/ 
Transfer/ 

KLM 

 
--- 

10:30 Ilha Grande  12:00 Angra dos reis 
13:30 Angra dos reis  16:30 Rio airport 
21:55 Rio de Janeiro  

19  Amsterdam                                    14:20 Amsterdam 

 

De prijs voor dit landarrangement is per persoon EURO 2098,= // USD 2440,=  op basis van 2 personen. 
 
Deze prijs van het landararrangement is alleen mogelijk in samenhang met KLM  vluchten ( ‘slim ticket’).  
Indien je met een andere maatschappij vliegt, zal er een toeslag zijn omdat de aansluitende binnenlandse 
vluchten dan enkel voor een hogere prijs in te kopen zijn. De toeslag kan per maatschappij verschillen en kan 
enkele honderden euro’s bedragen. 
 
 
** De prijs in EURO wordt bepaald aan de dagkoers bij de ABN- AMRO op de dag van de boeking. Deze prijs is 
gebaseerd op een wisselkoers van USD 1 = EURO 0,86. 
 



Prijzen zijn inclusief:  

 Hotelovernachtingen op basis van tweepersoonskamer met ontbijt 

 al het vervoer en binnenlandse vluchten Salvador  Sao Paulo, Sao Paulo  Foz do Iguazu, Foz do 
Iguazu  Rio (exclusief lokale vertrekbelastingen)  

 transfers (luchthaven hotel) zoals genoemd in het bovenstaande reisplan  
 
Prijzen zijn exclusief:  

 Int’le vluchten met KLM en luchthavenbelastingen 

 alle binnenlandse en internationale vertrekbelastingen, die evt nog dienen te worden betaald in het 
land zelf. Deze vertrekbelastingen zijn constant aan verandering onderhevig.  

 verzekeringen, persoonlijke uitgaven, fooien, eten en drinken tenzij anders vermeld, optionele 
excursies.  

 Alle transfers (luchthaven/station  hotel) die niet in het schema genoemd zijn.   
 

 

 

 

 

Internationale vluchten 
Wij kunnen uiteraard ook voor passende vluchten voor je verzorgen, tegen vaak gunstigere tarieven en of 
voorwaarden dan dat je zelf kunt boeken op internet. 
 
Daarnaast kunnen we je veel geld besparen door een ‘slim ticket’ voor je te boeken. Een ’slim ticket’  maakt 
je reis een (heel) stuk goedkoper, al kan een dergelijk ticket in eerste instantie (wat) duurder lijken.   
Met een ’slim ticket’ wordt je landarrangement zoveel goedkoper dat je op de totale reissom ( vluchten plus 
landarrangement ) tot soms enkele honderden euro’s kunt besparen.  
 
Wij kijken voor een vliegticket altijd naar het geheel van je reis, omdat je op die manier vaak een betere reis 
krijgt, voor een betere prijs ! En dat lijkt ons best wel slim.  
 
 

 
Noot: bij boeking van bovenstaand arrangement  worden geen extra kosten berekend. 

 
‘What you see is what you pay’, dus geen onaangename verrassingen bij het boeken. 

 

 
 
 


