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Rio de Janeiro & paradiset Ilha Grande

Turkode

Destinasjoner

Turen destinasjon

Reisen er levert av

8182

Rio de Janeiro

Oversikt

Brasil

Turen starter

Oslo - Gøteborg.København Stockholm
12 dager

Fra : NOK

En fantastisk bryllupsreise med legendariske Rio de Janeiro og utrolig vakre Ilha Grande. Opplev utrolige Rio de Janeiro med sine like innbydende og
pulserende strender som Copacabana, Ipanema og Leblon.Uansett dine preferanser, Rio de Janeiro vil innfri din villeste fantasi. Når du er sliten etter 4
netter her venter utrolige Ilha Grande.

Reiserute
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² via Lisboa m/ TAP portugal
Dag 2: Ankomst Rio de Janeiro
Dag 3: Rio de Janeiro
Dag 4: Rio de Janeiro
Dag 5: Rio de Janeiro
Dag 6: Transfer til Ilha Grande
Dag 7: Ilha Grande

Dag 8: Ilha Grande
Dag 9: ilha Grande
Dag 10: Ilha Grande
Dag 11: Transfer til Rio ﬂyplass og avreise til Europa
Dag 12: Ankomst Lisboa og videre forbindelse til Skandinavia²

En fantastisk bryllupsreise med legendariske Rio de Janeiro og utrolig vakre Ilha Grande. Opplev
utrolige Rio de Janeiro med sine like innbydende og pulserende strender som Copacabana,
Ipanema og Leblon. Ta del i et alltid vibrerende natteliv og brede utvalg av topp restauranter, slå
deg løs med innbydende sambarytmer. Besøk fantastiske severdigheter som f.eks. Sukkertoppen
og Corcovado eller få med deg en vanvittig fotballkamp på beryktede Maracana stadion. Uansett
dine preferanser, Rio de Janeiro vil innfri din villeste fantasi. Når du er sliten etter 4 netter her
venter utrolige Ilha Grande.
Dette utrolige paradiset kun 180 kilometer utenfor kysten av Rio de Janeiro. Ilha Grande med
sine 106 pittoreske strender 60 kvadratkilometer regnskog er et paradis for de som liker natur
og opplevelser. Ilha Grande har en fargerik historie og var i sin spede begynnelse hovedbase for
pirater, indianere og slavehandelsfolk – alle har bidratt til Ilha Grandes legendariske status og
kanskje Brasils mest spennende reisemål. Finn din egen favoritt strand på an av de mange
”schooner” cruisene som daglig tar deg med til noen av de mest fascinerende strendene i Sør
Amerika. Lei av strandlivet? Ta en av de mange fotturene og stiene som tar deg tilbake i
fantastisk natur, i regnskogen venter eksotiske blomster, fargerike fugler, apekatter, og i havet
boltrer delﬁner og skilpadder seg sammen med tropiske ﬁsker. Bem-vindo a paraiso Ilha Grande!
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² til Rio de Janeiro
Pakken er basert på bruk av TAP Portugal via Lisboa.
Dag 2: Rio de Janeiro (F)
Du ankommer vidunderlige Rio de Janeiro om morgenen og mens byen våkner til liv sitter du i en
taxi på vei fra ﬂyplassen og om du holder øynene åpne vil du passere mange av Rios kjente
landemerker som f.eks Corcovado, Botafoga bukten før du ankommer bydelen Copacabana. Vårt hotell har vi valgt ut ifra beliggenhet (hotellet
ligger midt mellom strenende Copacabana og Ipanema/Leblon og i gangavstand til mange av Rios beste restauranter og uteliv. Nå venter 4 herlige
dager med idylliske middager eller hektiske dager på stranden, utﬂukter eller utesteder. Overnatting Atlantis Copacabana
Dag 3 til 5: Rio de Janeiro (F)
Vi har valgt å IKKE inkludere noen utﬂukter under dagene i Rio (dette kan selvsagt bestilles, se priser under). Vi har via våre lokale venner i Rio bl.a
egen strandbar på Copacabana stranden som gir deg trygghet og lokalkunnskap om du skulle trenge hjelp. Vår venn Walter har jobbet med oss i en
årrekke og vil sørge for at ditt opphold i Rio de Janeiro blir fullkomment. ta el i den brasilianske folkesjelen og nyt strandlivet på denne en av
verdens mest kjente strender. Overnatting Atlantis Copacabana
Strender i Rio og andre forslag
Copacabana stranden er "se og bli sett" stranden og med opptil 500 000 badegjester i helgene er dette tettpakket (har du med deg
verdisaker som et lite kamera etc, gi dette til Walter og hans kompanjonger til å passe på dette). Copacabana er ikke normalt en strand man
kan bade på, til det er strømninger og bølger for kraftige. Ønsker du en litt mer roligere strand skal du heller besøke Leblon stranden (helt i
enden av Ipanema. Dette er en strand som er langt roligere og med bedre badeforhold.
På kvelden anbefaler vi at dere tar dere en tur inn til sentrum av Rio og området Lapa. Dette var tidligere et sterkt kriminelt belastet område
men har nå gjenoppstått som et av de mest trendige og pulserende nabolagene i Rio. Få med dere en eller annen konsert på et av våre
favorittsteder; Rio Scenarium.

Dag 6: Rio de Janeiro til Ilha Grande (F)
Dere blir hentet på hotellet i Rio på formiddagen og med Shuttle buss til fergeleiet (enten Angra Dos Reis eller Concepção de Jacarei). Hele reisen
tar ca 5-6 timer. Du ser med engang dere ankommer den lille intime "hovedstaden" på Ilha Grande, Abraão at dette er et unikt sted.
Hvis dere ønsker full "fart og moro" har dere nå dessverre valgt helt feil bryllupsreise! Ilha Grande er for romantikere og naturelskere og utover
kongestrender, fantastisk god mat, magisk stemning og innbydende natur har ikke Ilha Grande noe å tilby. Men hvis dere ønsker en annerledes reise,
uten mas kunne dere nesten ikke ha valgt bedre. Bruk dagene til båtturer, fotturer til bortgjemte fossefall, spis lange og gode lunsjer og ta en iskald
caipirinha i solnedgangen og nyt stillheten, kun brutt av en eller annen melankolsk brasiliansk visesanger på en eller annen lokal bar i strandkanten.
Overnatting Pousada Tagamago
eller lignende.
Dag 7 til 10: Ilha Grande (F)
Avslappende dager på Ilha Grande. Overnatting Pousada Tagamago eller lignende
Dag 11: Avreise fra Ilha Grande til Rio de Janeiro og Europa (F)
Avreise på formiddagen/tidlig ettermiddag tilbake til enten Angra Dos Reis eller Concepção de Jacarei og videre med buss/minibuss til ﬂyplassen i
Rio. Avreise med TAP Portugal.
Dag 12: Ankomst Europa og videre til Skandinavia²
Ankomst Lisboa og videre til Skandinavia.

Viktig Informasjon

Pakken inkluderer:
Fly Skandinavia² - Rio de Janeiro - Skandinavia² m/TAP Portugal
Alle ﬂyskatter
4 netter Atlantis Copacabana, Rio de Janeiro
Romtype: Deluxe
Måltider: Frokost
Transfer fra Rio hotell til Ilha Grande (buss/van og båt)
5 netter Pousada Tagamago (eller lignende), Ilha Grande
Romtype: Standard Ocean Front
Måltider: Frokost
Transfer Ilha Grande - Rio de Janeiro ﬂyplass (buss/van & båt)
Båttur (med rutebåt) til Praia Lopes Mendes
Assistanse ved ankomst/avreise med bagasje på Ilha Grande
Ikke inkludert:
Tips
Reise- og avbestillingsforsikring
Annen nyttig reiseinformasjon:
Pris: er basert på per person i 1/2-twin eller dobbeltrom i lavsesong. Pakken kan utvides og skreddersys etter ønske. Reisen kan også gjennomføres fra
andre byer i Skandinavia eller med andre ﬂyselskap. Det er også muligheter til å utvide reisen til å inkludere andre steder i Sør Amerika eller Brasil - Alle
reiser med REISEbazaar kan tilrettelegges den enkeltes ønsker. Spør oss om et uforpliktende tilbud.
Skandinavia² reisen gjelder fra alle British Airways sine gateways i Skandinavia
Beste tid for denne destinasjonen: Vi foretrekker selv mars, april & mai samt oktober & november. Forsøk å unngå desember - februar hvor store deler
av Brasil er okkupert av lokale turister og besøkende fra Argentina.
Sightseeing turer i Rio de Janeiro: Dette kan lett ordnes på ditt hotell eller vi anbefaler våre utﬂukter med
REISEbazaar kan også ordne besøk til sambaskolenes forberedelser (august-februar) for ﬂere av våre spennende utﬂukter sjekk f.eks Urban
Adventures som kan bestiller på våre hjemmesider - klikk her

Se vår destinasjonsvideo fra Brasil:

Priser / Datoer

Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en
evt. avbestilling av reisen
Tilgjengelige datoer

Pris (1 voksen)

Pris (1 barn)

Status reise

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7
dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er
mottatt.
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