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Rio de Janeiro & Paraty

Turkode

Destinasjoner

Turen destinasjon

Reisen er levert av

24854
Rio de Janeiro

Oversikt

Brasil

Turen starter

Oslo - Gøteborg - Stockholm København
13 dager

Fra : NOK

16 390

Rio de Janeiro, "O Cidade Maravilhosa" trenger vel egentlig ingen nærmere beskrivelse. Rio de Janeiro er uten tvil en av verdens vakreste byer og
trollbinder de ﬂeste som får føle denne byen på nært hold. Her ﬁnner du de legendariske strendene Copacabana og Ipanema og en pulserende by uten
sidestykke. Kombinasjonen med Paraty er derfor det komplett motsatte, dette er det historiske Brasil og trubadurenes by - bli med oss på en perfekte
brasilianske kombinasjonen.

Reiserute
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² m/ TAP Portugal via Lisboa
Dag 2: Ankomst Rio de Janeiro
Dag 3-6: Rio de Janeiro
Dag 7: Transfer til Paraty
Dag 8-11: Paraty

Dag 12: Transfer til Rio (eller Sao Paulo) ﬂyplass og avreise
Dag 13: Ankomst Skandinavia²
At Rio de Janeiro er an av verdens vakreste byer hersker det vel liten tvil om! Byen er forførende
på en sensuell måte og mye skyldes nok byens naturlige tropiske omgivelser hvor ell, regnskog,
strender, laguner, vegetasjon og et blått Atlanterhav danner en dramatisk bakgrunn. Copacabana
& Ipanema er blant de mest berømte strender i verden og Corcovado med statuen av *Christ the
Redeemer" dominerer mye av urtiskten der den tårner 710 meter over byen. Sukkertoppen med
sine 395 moh, vokter inngangen til Guanabara bukten.
Paraty er kanskje Brasils best bevarte by fra en svunnen tid og er i dag et nasjonalhistorisk
monument og var Brasils første UNESCO Heritage Monument. I Paraty har tiden stått stille og et
besøk til Paraty er en reise tilbake i tid, til en by som har tatt vare på sin sjarm og identitet. Her
ﬁnnes ingen prangende neonskilt, biler, og moderne arkitektur. Det du ﬁnner er brostein belagte
gater, små trendy butikker og kafeer og latter og lek i gatene. Stillheten kun brutt av et og annet
esel, en kirkeklokke eller barns lek. For å gjøre reisen komplett ﬁnner du en av Brasils vakreste
strender i nabobyen Trinidade ca 15 minutter med buss fra sentrum av Paraty, velkommen til en
uforglemmelig reise.
Dag 1: Avreise fra Oslo / København / Stockholm / Gøteborg
Avreise på ettermiddagen fra Skandinavia med TAP Portugal via Lisboa. Nattﬂygning til Rio de
Janeiro og Brasil.
Dag 2: Ankomst Rio de Janeiro
Tidlig ankomst til Rio de Janeiro. Det er meget lett å ta seg inn til Copacabana og sentrum av Rio
med taxi (faste priser og bestilles less i egne skranker på ﬂyplassen. Pris er Rs120, ca kr 260) og
turen tar ca 30 minutter. Innsjekk på hotellene er vanligvis kl 13 så det kan hende du ønsker å
bestille en tidlig innsjekk mot et tillegg i prisen. Overnatting Atlantic Copacabana
Dag 3 til 6: Rio de Janeiro (F)
Tre hele dager til å utforske Rio de Janeiro. Hotellet vårt ligger meget sentralt plassert i en av hovedgatene som forbinder bydelen Copacabana med
Ipanema & Leblon og er i gangavstand til begge strendene. Taxi er fortsatt forholdsvis billig i Brasil og en taxi til f.eks enden av Leblon bør ikke koste
mer enn 50 kroner (ta lett buss tilbake siden de stopper rett utenfor vårt hotell.
Av severdigheter er det klart nødvendig å få med seg både Sukkertoppen og Kristus statuen på toppen av Corcovado. Dette kan du enten lett gjøre
på egenhånd med taxi eller bybussene (eller bli med på en organisert tur som du lett kjøper i hotell resepsjonen). Andre utﬂukter som anbefales er
en tur til en av Rios største "favelaer", og denne BØR DU IKKE ta på egenhånd.
Av utsteder er Rio liker vi personlig området rundt Lapa og vår favoritt er uten tvil Rio Scenarium. her ﬁnner du 3 etasjer med live musikk, barer og
mye liv - vel verdt et besøk, men hele Lapa området har de siste årene blitt oppgradert og er nå byens nye hjerte.
Dag 7: Transfer til Paraty (F)
Velg mellom 3 avganger fra Rio (08:30, 12:30 eller 17:00) for den 3,5 timer lange transfer turen fra Rio de Janeiro til Paraty (sitt på venstre side) for
best utsikt langs kysten. ved ankomst Paraty må du gå et lite stykke (2-3 kvartaler) da det er forbudt med biler i den historiske delen av Paraty hvor
vårt hotell ligger. Overnatting Pousada Porto Imperial
Dag 8 til 11: Paraty (F)
Ledige dager i denne byen som av mange er regnet som Brasils best bevarte by fra kolonitiden. Det ﬁnnes ingen strender i Paraty og du må enten bli
med på seilturer ut i Paraty bukten eller ta shuttle buss til nabobyen Trinidade (tar ca 30 minutter hver vei og koster Rs5-10 per person).
I Trinidade ﬁnner du kanskje 3 av Brasils mest imponerende strender og her er alt fra klassiske surfe strender, tett regnskog, naturlige basseng,
asurblått hav, og en meget laidback atmosfære.
Om kveldene kan du velge mellom en lang rekke gourmet restauranter i den historiske bydelen, rusle gatelangs og nippe til lekre caipirinhas eller
høre på en av de mange visesangerne som dukker opp på kveldstid.
Overnatting Pousada Porto Imperial

Dag 12: Transfer til Rio (eller Sao Paulo) ﬂyplass og avreise
Formiddagen til rådighet i Paraty og avreise (senest kl 12:30 til Rio de Janeiros ﬂyplass). Avreise med TAP Portugal enten fra Rio de Janeiro eller
Sao Paulo (2 daglige avganger) Reisetiden mellom Rio-Lisboa er ca +/- 10 timer.
Dag 13: Ankomst Skandinavia
Ankomst Lisboa på morgenen og videre til Skandinavia med TAP Portugal (reisetid fra Lisboa til Skandinavia ca 4 timer).

Viktig Informasjon

Pakken inkluderer:
Fly Oslo, København, Stockholm & Gøteborg - Rio tur/retur m/TAP Portugal
Alle ﬂyskatter
5 netter Atlantis Copacabana, Rio de Janeiro
Romtype: Deluxe
Måltider: Frokost
Shuttle transfer fra Rio hotell til Paraty
5 netter Pousada Porto Imperial, Paraty
Romtype: Superior
Måltider: Frokost
Shuttle transfer fra Paraty til Rio ﬂyplass
Ikke inkludert
Tips
Reise og avbestillingsforsikring
Transfers ikke nevnt i programmet
Annen nyttig reiseinformasjon:
Pris: er basert på per person i delt twin/dobbelt rom i lavsesong. Alle reiser med REISEbazaar er med ruteﬂy og pris vil avhenge av ledig kapasitet på
ønsket reisedato samt sesong for hotellene benyttet i pakken og kan derfor variere. Alle tilbud gis uforpliktende på forespørsel. Stopover på reisevei er
mulig, og pakken kan selvsagt også kombineres med andre destinasjoner i regionen.
Best periode for denne destinasjonen: Det er alltid ok å besøke Rio men sommer månedene er fra desember til midten av mars. Dette er også den
varmeste perioden i denne delen av Brasil med temperaturer opp mot 40°C og regn kan forekomme (stort sett på ettermiddagene). Denne perioden er
også da de ﬂeste brasilianere tar sin ferie og strendene i både Rio og Trinidade kan fort bli meget folksomme. Vi anbefaler derfor å reise utenom denne
perioden hvor dagtemperaturen er mer behagelig og rundt 24°C, men kan gå ned i 15°C på kveldstid. Paraty & Trinidade er uansett et frodig og grønt
område slik at regn forekommer hele året men stort sett kun på ettermiddagen.
Barn til denne destinasjonen: Vi vil nok ikke anbefale Rio & Paraty til barnefamilier siden strendene i Rio overhodet ikke egner seg for barn. Her er det
altfor sterke bølger og understrømmer for barn (unntaket er evt lengst nederst på Leblon delen hvor man kan bade men under oppsyn). Vi har langt
bedre strender i Brasil som passer for barn, som f.eks Ilha Grande - spør oss evt om råd
Skandinavia² menes avreise fra Bergen, Stavanger, Oslo, København, Gøteborg & Stockholm

Se vår destinasjon svideo fra denne reisen;

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
Denne 13 dagers turen er gyldig fra
18 September 2018 til 31 December
2109.

Pris (1 voksen)
NOK 16 390

Pris (1 barn)
På forespørsel

Status reise
Ledig

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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