
                                  Voorbeeldreis 

De Natuur van het Water 
 

Dag 
 

van naar Transport Hotels opmerkingen 

1 Amsterdam São Paulo/ 
Foz do Iguazu 

KLM/ 
KLM 

Best Western 
Taroba Hotel 

10:10 AMS  17:10 Sao Paulo GRU 
19:20 GRU   21:05 Foz do Iguazu 
Inclusief: Transfer (luchthaven  Hotel) 

2 Foz do Iguazu   Taroba Hotel Vrije dag   Suggestie: Braziliaanse kant 

3 Foz do Iguazu   Taroba Hotel Vrije dag   Suggestie: Argentijnse kant 

4 Foz do Iguazu Rio de Janeiro vlucht Atlantis 
Copacabana 

10:05 Foz do Iguazu  12:00 Rio de Janeiro 
Inclusief: Transfer (luchthaven Rio  Hotel) 

5 Rio   Atlantis 
Copacabana 

Vrije dag 
  

6 Rio   Atlantis 
Copacabana 

Vrije dag 
  

7 Rio Parati Transfer 
 

Sandi Pousada Vrije ochtend in Rio  
Inclusief:  Transfer 12:30 Rio  17:30 Parati  

8 Parati   Sandi Pousada Vrije dag 

9 Parati   Sandi Pousada Vrije dag 

10 Parati São Paulo  Transfer Marriott 
airport hotel 

Vrije ochtend 
Inclusief:  Transfer 14:30 Parati  18:30 São Paulo 

11 São Paulo Cuiaba/ 
Alta Floresta 
Jungle Lodge 
(zuid Amazone) 

vlucht 
vlucht/ 
transfer 

 

Cristiano 
Jungle Lodge 

09:20 São Paulo  10:30 Cuiaba 
11:55 Cuiaba  14:00 Alta Floresta  
Inclusief: 4D/3N excursie Alta Floresta 
(zie beschrijving hieronder) 

12 Jungle Lodge  Excursie Jungle Lodge 2de dag 

13 Jungle Lodge  Excursie Jungle Lodge 3de dag     

14 Jungle Lodge Alta Floresta/ 
Cuiaba/ 
Pantanal 

Excursie/ 
Vlucht/ 
transfer 

 
Pousada 
Piuval 

 

4de dag   (Na het ontbijt om 09:30, transfer out) 
14:25 Alta Floresta  15:40 Cuiaba 
Inclusief: Transfer Cuiaba airport  Pantanal 
Inclusief: 4D/3N excursie Pantanal  

15 Pantanal  Excursie  P. Piuval pousadas met eigen badkamer en ventilator, 

16 Pantanal  Excursie P. Piuval alle maaltijden en excursies.  Exclusief drank. 

17 Pantanal Cuiaba  excursie Deville 
Cuiaba 

Int’l reisgezelschap.    

18 Cuiaba São Paulo / 
(Amsterdam) 

KLM/ 
KLM 

--- Inclusief: Transfer (hotel  luchthaven) 
11:40 Cuiaba  14:55 São Paulo 
21:10 São Paulo  

19  Amsterdam  ---                      11:50 Amsterdam 

 

De prijs voor dit landarrangement is per persoon EURO 3898,= // USD 4533,=  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 Sao Paulo  Cuiaba, Cuiaba  Alta Floresta, Alta Floresta  
Cuiaba (exclusief lokale vertrekbelastingen)  



 Alle excursies zoals in het bovenstaande reisplan.    Tijdens de Amazone en Pantanal excursies vol 
pension inbegrepen. 

 transfers (luchthaven hotel) zoals genoemd in het bovenstaande reisplan  

 Wildlife Preservation Fee (Alta Floresta) USD 100 per persoon in zuid Amazone 
 
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. 

 

 
 
 
 
 

4D/3N Alta Floresta programa (een voorbeeld) 
Dag 1 
Aankomst in Alta Floresta stad per vliegtuig om 13.55 uur.  
Transfer naar Cristalino Jungle Lodge, ongeveer 1,5 uur over een onverharde en 30 minuten met de boot.  
Na aankomst een paar uur rust of zwemmen in het heldere water van de Cristalino Rivier, waarna het diner 
volgt. 
 
Dag 2  
Na een vroeg ontbijt een junglewalk over een van de trails rondom de lodge onder begeleiding van een 
deskundige gids. Tijdens de jungle walk zal uitleg krijgen over de zeer rijke plantenwereld. 
Bijzondere bloemen en fruit, zoals bijv. cacao- , kapok, cashew-en of brazilnutbomen zal je tegenkomen. De 
daarbij behorende dieren die van dit fruit eten zoals insecten, capucijnapen, macaws, brulapen en vele andere 
vogels. Als je de bloemen ziet van dergelijke planten dan komen daar weer andere dieren op af als kolibries en 
insecten en vele kleurrijke vlinders. 
 
Na de lunch is het te heet om dieren te gaan spotten en heb je tijd om uit te rusten, te zwemmen in de rivier 
of te genieten van de mooie uitzichten van de drijvende pier.   In de namiddag volgt er een motorbootexcursie 
over het zwarte en daardoor prachtig spiegelende water van de Cristalino rivier. Tijdens boottochten op een 
dergelijk tijdstip ( na 1600 uur ) zal je vele verschillende vogels zien als diverse soorten zwaluwen, naast heel 
veel andere vogels. Enkele bijzondere vogels die we tijdens deze boottrip gezien hebben, zijn groene macaw, 
wevervogel, toekan, diverse soorten ijsvogels, groene ibissen. Aan groot wild kwamen we tapiers, kaaimannen 
en capibara’s tegen om maar wat te noemen.  
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Dag 3  
Alweer een zeer vroege ontbijt, waarna je in het donker een korte wandeling maakt naar de uitkijktoren die 50 
meter hoog is ! Vanuit deze toren heb je een mooi uitzicht op de zonsopkomst en een adembenemend uitzicht 
op de omliggende jungle, daar de hoogste bomen 45 meter hoog zijn.  Je kunt hier dieren zien die alleen in de 
boomtoppen leven van de jungle en je moet dan denken aan apen en vele bijzondere vogelsoorten. Het zijn er 
teveel om op te noemen. Meest spectaculaire wat we zagen, waren voorbij vliegende geelblauwe macaws die 
in het vroege ochtendlicht prachtig oplichten.  Vooral de zwarte Spidermonkeys zijn erg leuk om te zien als ze 
van boom naar boom slingeren, of als mama een brug maakt tussen twee takken voor de kleintjes om over te 
steken. 
 
Rond de klok van 9 uur begint de temperatuur al aardig op te lopen en zo ook het aantal insecten en omdat dat 
erg hinderlijk begint te worden, begin je aan de 50 meter afdaling. Op de grond is het nog redelijk koel, en is 
er een korte jungle walk mogelijk.  Uiteraard zal je tijdens deze wandeling ook weer vele bijzondere planten 
en bloemen tegenkomen. Goed uitkijken waar je loopt, er kan een slang op het pad liggen te zonnen op een 
hagedis oversteken.  
    Na de lunch volgt er weer een periode om te rusten of te relaxen. Bij de oever van de river waar de kano’s 
aanleggen, zal je vele mooie, soms zeer kleurrijke vlinders zien, die zich te goed doen aan de miniralen in de 
modder. Een waar kleurspektakel, daar er vele verschillende vlinders op af komen. 
Eind van de middag een boottocht over de rivier om wederom weer vele vogels en dieren te kunnen spotten. 
Tijdens deze boottocht zagen we verschillende soorten macaws, slangennekvogel, plevieren, 
aalscholvers, oropendola, wevervogel, ral en diverse soorten ijsvogels, ooievaars, reigers.. Je blijft op de rivier 
om de vaak mooie zonsondergang te kunnen meemaken, die mooi reflecteren in de rivier.  Als de zon geheel 
onder is en de maan is opgekomen, vaar je terug naar de lodge en middels een meegenomen handschijnwerper 
kan je vele dieren zien die ’s avonds pas actief worden. Uiteraard is het hopen op een jaguar of puma... 
 
Dag 4  
Als vroeg opstaan geen probleem voor je is, dan is een tweede bezoek aan de uitkijktoren aan te raden! 
Alternatief is het maken van een boottocht en junglewalk combinatie waar de vegetatie ( en dus ook de 
dierenwereld ) anders is dan rondom Cristalino rivier.   Transfer naar het vliegveld voor de vlucht. 
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