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Brazilië 
Sao Paulo – Itatiaia – Paraty & Rio de Janeiro 

Lustrumreis 

10 dagen/8 nachten 

 

Deze gevarieerde actieve lustrumreis  brengt jullie voor 

Braziliaanse begrippen in relatief korte reistijd naar 

zeer afwisselende plekken. Temperatuurverschillen 

tijdens deze reis zullen ongeveer 30 graden of meer 

zijn. De reis begint in Sao Paulo, waarna jullie 

doorreizen naar het onbekende Itatiaia massief. Hier 

gaan jullie een geweldige hike maken met overnachting 

in het bos. Daarna reizen jullie door naar de kust, waar 

jullie de reis in het gezellige Paraty van het strand 

genieten. De reis wordt geëindigd in de wereldstad Rio 

de Janeiro, een stad waar je minimaal één keer in je 

leven geweest moet zijn! 

 

 

Dag 1. Amsterdam – Sao Paulo  

Vandaag vliegen jullie van Nederland naar Sao Paulo, 

waar jullie in de vroege avond aankomen. Bij aankomst 

worden jullie ontvangen en naar het hostel gebracht. 

Het hostel ligt in een gezellige wijk vol met 

restaurantjes en barretjes. Sao Paulo is een 

dynamische, moderne stad; een goed begin van de 

reis! 

 

Dag 2. Sao Paulo – Itatiaia   

De ochtend hebben jullie ter vrije besteding om Sao 

Paulo te ontdekken. In de middag worden jullie in 

ongeveer 4 uur naar de volgende accommodatie 

gebracht, vlakbij Itatiaia NP gelegen. Late aankomst 

hier. Jullie verblijven vanavond in een sfeervol, maar 

eenvoudig hostel. Gelegen op 1.600 meter hoogte. Het 

kan hier ’s avonds nog fris zijn. Dit doet helemaal niet 

Braziliaans aan. Morgen begint de trekking! 

 

Dag 3. Itatiaia – Berghut  

Na het ontbijt vertrekken jullie naar de ingang van het 

nationale park. Een prachtige, niet te zware wandeling 

staat te wachten, waar het voornamelijk afdalen is. 

Vandaag wordt het gros van de afstand afgelegd, 

namelijk 20 km. In de loop van de middag komen jullie 

aan op de simpele overnachtingsplek. Het diner zal 

rond een uur of 19.00 worden opgediend. Overnachting 

in het bos te midden van het Itatiaia NP. 

 

Dag 4. Berghut – Maromba – Paraty 

Na het ontbijt vervolgen we onze wandeling in ca. 4 

uurtjes naar Maromba. Dit zijn ca. 13 kilometers die 

resteren.  
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Aankomt in Maromba, vanwaar jullie naar Paraty 

worden gebracht. Aankomst hier laat op de middag.  

 

Dag 5 & 6. Paraty 

Paraty is een heerlijk laid-back koloniaal stadje, met 

vele barretjes, restaurantjes en winkeltjes. Hier lekker 

aan het strand liggen, eventueel gaan raften of een 

bootje regelen om te gaan vissen (exclusief).  

 

Dag 7 & 8. Rio de Janeiro  

Op dag 7 worden jullie in ongeveer 4 uur rijden naar 

Rio de Janeiro gebracht. Zonder de Corcovado te 

hebben beklommen om het Christusbeeld van dichtbij 

te zien, zou jullie bezoek aan Rio eigenlijk niet 

compleet zijn. Jullie hebben de volgende dag een halve 

dag tour naar dit iconisch punt in de stad inclusief. 

Vanaf de top heb je een prachtig uitzicht over de stad! 

Verder kunnen jullie zelf de Suikerberg bezoeken, of 

lekker bijkomen op het strand van Copacabana. Het is 

ook mogelijk om te gaan parapenten; met echt een 

fantastisch zicht op de baai en skyline! (optioneel). In 

de wijk Lapa is het fantastisch uitgaan! 

 

Dag 9. Rio de Janeiro – Amsterdam 

Vandaag nemen jullie afscheid van Brazilië. Jullie 

worden opgehaald en naar de luchthaven van Rio de 

Janeiro gebracht voor de vlucht naar Nederland. 

 

Dag 10. Amsterdam 

Aankomst op Schiphol. 

 

 

 

 

 
 

Indicatie Intercontinentale vluchten incl taks & 

ticketkosten (o.v.): 

Amsterdam – Sao Paulo//Rio de Janeiro – Amsterdam  

€     700,- p.p.  

Indicatie Landarrangement volgens beschrijving 

en op basis van 12 personen (o.v.): 
€    900,- p.p. 

Totale reissom: € 1.600,- p.p. 

 

Prijzen zijn gebaseerd op najaar 2017. Prijzen zijn per persoon, een indicatie en onder 

voorbehoud van beschikbaarheid, wijzigingen en de dollarkoers. 

 

Vliegtickets kunnen alleen geboekt worden in combinatie met een landarrangement dat 

verzorgd wordt door Olaf Reizen. Het is wel mogelijk alleen het landarrangement te 

boeken. 
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NB Verblijf Itatiaia:  

- Maaltijden die exclusief zijn (lunch & diner) dienen bij het hostel ter plaatse betaald te 

worden; er is geen mogelijkheid om ergens anders deze maaltijden te nuttigen. Dit kan 

wel alvast van te voren gereserveerd worden. 

- Er dienen handdoeken meegenomen te worden (niet aanwezig in het hostel). 

 

Landarrangement is inclusief: 

* Overnachtingen in meerpersoonskamers o.b.v. logies & ontbijt. 

* Vermelde transfers op basis van privé service. 

* Trekking bij Itatiaia inclusief lokale gids, 1 overnachting in een berghut & maaltijden. 

(exclusief drank). 

* Halve dag tour bezoek Corcovado in Rio de Janeiro, exclusief entreegeld. 

* Lokale gidsen waar nodig.  

 

Landarrangement is exclusief: 

* Internationale & binnenlandse vluchten. 

* Optionele excursies. 

* Eten en drinken niet genoemd in het programma. 

* Eventuele benodigde visa en inentings- en vaccinatiebewijzen. Indien er via de VS 

gereisd wordt dan is een ESTA verplicht, welke voor vertrek aangevraagd dient te 

worden. Voor de voorwaarden hiervan en meer informatie over visa: 

http://visumdienst.com/. 

* Eventuele kosten douaneformulieren en vertrekbelasting. 

* Entreegelden Nationaal Parken, Reservaten en excursies. 

* Persoonlijke & onvoorziene uitgaven. 

* Reis- en annuleringsverzekering. 

* Administratiekosten € 25,- per boeking. 

* Stichting Garantiefonds € 30,- per boeking (voor reissommen tussen € 10.000,- en € 

20.000,-). 

* Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking (maximaal 9 personen). 

 

Nota Bene: 

 Prijzen op basis van beschikbaarheid van de locaties bij boeking. Door het specifieke 

karakter van onze reizen gebruiken wij meest kleine en sfeervolle hotels. Het risico 

hierbij is dat deze sneller “compleet” geboekt zijn waardoor wij uit moeten wijken 

naar een andere locatie dan in de offerte gegeven. Wij bieden alleen een alternatief 

aan voor dezelfde prijs als de alternatieve locatie vergelijkbaar is in stijl en diensten. 

 Er wordt per boeking € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. 

 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de vereiste reisdocumenten (eventuele visa 

alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen) en geldig paspoort. Bij vluchten via de VS 

dient de reiziger over een ESTA te beschikken. Meer informatie hierover via: 
http://visumdienst.com/.  

 Een goede reisverzekering is verplicht, zodat je in geval van nood goede assistentie 

hebt. Bovendien kunnen de kosten flink oplopen. Het is aan te raden om ook een 

goed dekkende annuleringsverzekering af te sluiten, voor het geval dat de reis voor 

vertrek geannuleerd dient te worden. 

 Tarieven voor de vluchten op basis van beschikbaarheid. 

 Bij inkoop in lokale valuta kan de uiteindelijke prijs afwijken in verband met 

koerswijzigingen. Ten tijde van de offerte/factuur hanteren wij de dan geldende 

dagkoers. Bij sterke koerswijzigingen vindt er 8 weken voor vertrek een 

herberekening plaats op basis van de dan geldende koers (hierdoor kan de reissom 

hoger of lager uitvallen). Bij onmiddellijke betaling van de volledige reissom kunnen 

er geen prijswijzigingen meer worden doorgevoerd. 

http://visumdienst.com/
http://visumdienst.com/
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 In geval van vertragingen of omleidingen van vluchten kan het voorkomen dat er bij 

de aansluitende transfer additionele kosten doorberekend moeten worden. 

 Bij het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk 

een reis hebben geboekt, geldt dat voor de overblijvende reizigers de reissom 

opnieuw bepaald wordt. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben. 

 Indien er sprake is van annuleringen in de Kerst- Nieuwjaars- en Carnaval periode 

kan het zijn dat er hogere annuleringskosten in rekening gebracht worden in 

vergelijking met de bedragen die in artikel 6 van de voorwaarden vermeld staan. 

 Voor de meeste lijndienst luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen 

waarbij de binnenlandse vluchten worden geboekt, geldt dat zij hun eigen regels 

voor annulering hanteren. Afhankelijk van het gebruikte tarief kan dit variëren van 

een bedrag van €100 tot het volledige tarief. Deze kosten zijn op aanvraag 

verkrijgbaar. Voor sommige accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten geldt 

een afwijkend tarief. Voor de overige (annulerings-) regels wordt verwezen naar 

onze voorwaarden op onze website. 

 Onze in reisbeschrijvingen genoemde routes zijn altijd onder voorbehoud. 

Weersomstandigheden en lokale omstandigheden kunnen afwijkingen van deze 

routes noodzakelijk maken. Veiligheid van de reiziger staat altijd voorop, daarom kan 

een beslissing met betrekking tot reisroute of reisprogramma nooit aangevochten 

worden. Eventuele extra kosten die in dit soort situaties ontstaan komen ten laste 

van de klant. Olaf Reizen kan hier, om redenen van redelijkheid en billijkheid van 

afwijken. Ter beoordeling van Olaf Reizen. 

 Alle handelingen en communicatie vallen onder de algemene voorwaarden van 

T&O Travel / Olaf Reizen zoals geregistreerd bij de Kvk en volgens de GGTO 

bepalingen. De voorwaarden staan ook vermeld op de website: 

http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden.  

 T&O Travel/ Olaf Reizen (K.v.k.: 32101742) is aangesloten bij de Stichting 

Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het 

Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reis onder de garantie 

van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die 

deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:  

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een 

calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;  

- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit 

de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”  

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte 

abnormale gebeurtenis. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een 

vast bedrag van € 2,50 per boeking (tot maximaal 9 personen) aan het 

Calamiteitenfonds betaald. Meer informatie: 

www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. 

 Met Olaf Reizen ga je gegarandeerd op reis. Olaf Reizen is aangesloten bij de 

Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. De Stichting 

GGTO staat er voor garant dat je het reeds betaalde deel van de reissom terugkrijgt 

indien de touroperator in financieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn vóór uw 

vertrek maar ook tijdens het verblijf op locatie. Door de touroperator wordt voor 

deze garantiestelling een vast bedrag van €15,- per boeking (per € 10.000,-) aan 

het Garantiefonds betaald. Lees meer over deze garantieregeling op de website: 

www.stichting-ggto.nl.   

http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
http://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling
http://www.stichting-ggto.nl/

