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Velkommen til Brasilien 
At indkapsle Brasilien er som at forsøge at fange solens stråler. Lan-
det er kolossalt og består af mangfoldige kulturer, naturer og vibre-
rende folkeslag med indianske, afrikanske og europæiske rødder.

Vi har komponeret en varieret rejse gennem det store land, der 
giver os en intens oplevelse og forståelse for Brasiliens energi 
og enormitet. Vi møder det generøse, vibrerende land fra dets 
bedste side, præsenteret af journalist og forfatter til Turen går til 
Brasilien, Jakob Rubin, som har boet i Rio de Janeiro i 10 år.

Efter et kort ophold i en af verdens største byer, São Paulo, flyver vi til Iguaçú-
vandfaldene i regnskoven på grænsen til Argentina og Paraguay. Vi kører i 
bus langs en perlerække af UNESCO-præmierede, historiske barokbyer i det 
centrale Brasilien med et par dages ophold i ’kronjuvelen’, Ouro Preto.

I Salvador ved Atlanterhavslysten får vi Brasiliens afrikanske puls helt ind 
under huden, hvorefter vi fuldender rundrejsen i verdens smukkeste storby, evigt 
charmerende og fortryllende Rio de Janeiro.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Intense Brasilien
Rundrejse med dansk rejseleder - 15 dage
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - São Paulo. Afrejse fra Danmark om morgenen og   
 ankomst til São Paulo først på aftenen.

Dag 2. São Paulo - Foz do Iguaçú. Fly ud i junglen til verdens største  
 vandfald, Foz do Iguaçú. Her er luften tung af vandperler og   
 lydenscenen massiv. Vi betragter vandfaldene fra forskellige   
 udsigtspunkter og nyder synet af regnbuer over himlen.

Dag 3. Iguaçú-vandfaldene. Endnu en dag i vandets tegn. Vi besøger  
 verdens største kraftværk og grænseområdet mellem Brasilien,   
 Argentina og Paraguay og krydser grænsen til Argentina for at be- 
 tragte vandfaldet fra en ny vinkel ved Djævlens Gab. Her mødes 14  
 fald og styrter mod bunden.

Dag 4. Iguaçú-vandfaldene - Petrópolis - Tiradentes. Fly til Rio de  
 Janeiro og derfra videre med bus til Petropolis, hvor den portugi- 
 siske kejserfamilie havde sommerresidens. Vi går en tur mellem 
 paladser og katedraler, inden vi kører gennem nationalparken Serra  
 dos Orgãnos til delstaten Minas Gerais og barokbyen Tiradentes.  
 Fra dette område udvandt portugiserne guld, sølv, diamanter, sma- 
 ragder og mange andre ædelstene i det 17. og 18. århundrede.

Dag 5. Tiradentes - Ouro PretoSightseeing i Tiradentes’ brostensbelagte  
 gader og et kig på barokkunstneren Aleijadinhos fantastiske værker.  
 Herfra videre til kronjuvelen i Minas Gerais, Ouro Preto.

Dag 6. Ouro Preto. Rundt i byen, som er UNESCO-verdensarv. Vi besøger 
 den centrale plads, hvor slaverne blev solgt til minerne, og São   
 Francisco de Assis-kirken, som er overdådigt udsmykket af  
 Aleijadinho. Smagsprøver på byens berømte køkken og sukkerrørs- 
 brændevinen cachaça.

Dag 7. Ouro Preto - Belo Horisonte - Salvador. Vi besøger en guld- 
 mine på vej til delstatshovedstaden Belo Horisonte og flyver til Sal- 
 vador, hvor de afrikanske rødder er tydelige.

Dag 8. Salvador. Rundt i en af Brasiliens mest magiske byer. Vi besøger  
 den historiske bydel Pelourinho og det afro-brasilianske museum,  
 det gastronomiske museum med mere afrikansk indflydelse, og   
 uden for byen stifter vi bekendtskab med den mystiske candomblé- 
 religion. Vi ser på spændende kunst af Carybé, byens mest berømte  
 maler og skulptør.

Dag 9. Salvador. Vi kører uden for byen til Allehelgenernes Bugt og den  
 historiske by Santo Amaro. Her overværer vi et religiøst ritual i et  
 candomblé-center med kvindelige præster, der går i trance.

Dag 10. Salvador - Rio de Janeiro. Lidt tid på egen hånd inden vi flyver til  
 Rio de Janeiro.

Dag 11. Rio de Janeiro. Seværdigheder i verdensklasse: Kristusfiguren på  
 Corcovadobjerget, Sukkertoppen og gåtur på Copacabana-stranden.

Dag 12. Rio de Janeiro. Vi besøger en af byens mange favela’er og kom- 
 mer tæt på befolkningen, som gerne viser deres kvarter frem.  
 Måske hører vi lidt sambarytmer undervejs. Om aftenen er der mu- 
 lighed for at høre musik i byens tidligere red light district.

Dag 13. Rio de Janerio. Besøg på sambaskole med opvisning af dygtige  
 dansere og byvandring med kolonitidsstemning i den historiske   
 bydel, som er blevet renoveret i forbindelse med OL 2016.

Dag 14. Rio de Janeiro og hjemrejse. Tid på egen hånd inden hjemrejse  
 sidst på eftermiddagen.

Dag 15. Ankomst til Danmark

São Paulo - Iguaçú-vandfaldene - Tiradentes - 

Ouro Preto - Salvador - Rio de Janeiro

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Brasiliens 4 topdestinationer: 
 -  Iguacu-vandfaldet, kongen af alle vandfald
 -  De 400 år gamle barokbyer i Minas Gerais,  
   kunst, kirker og fantastisk arkitektur 
 -  Salvador de Bahia, det ældste Brasilien,  
   voodoo-religion og de afrikanske rødder
 -  Rio de Janeiro - vi bor på Copacabana-stranden 
• Landets flotteste natur og spændende mang- 
 foldig kultur
• Vi smager på det brasilianske køkken og oplever  
 forskellighederne fra nord til syd
• En behagelig rejse med fire indenrigsflyvninger
• Rejseleder Jakob Rubin har boet 10 år i landet  
 Han har et kæmpe netværk og kender brasilianer- 
 nes levevis tankegang og passioner
• Små grupper: 15-25 deltagere

!
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IGUAÇÚ-VANDFALDENE

Vi skal opleve de mægtige Iguaçu-vandfald på 
grænsen mellem Brasilien og Argentina, som er 
på listen over UNESCO-verdensarv. Der er lidt 
strid om, hvilket vandfald, der er verdens stør-
ste (Victoria Falls, Niagara Falls eller dette), men 
faktum er, at Iguaçu-vandfaldene breder sig over 
en strækning på ca. 2 km og på det højeste sted 
styrker 107 meter mod bunden. 
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BRASILIANSK KULTUR

Vi kommer til at møde en smuk, charmerende, 
livlig, generøs og kropslig kultur. Brasilianerne 
er mestre i at få det bedste ud af tilværelsen 
og finde noget at fejre. Vi vil opleve, at bra-
silianerne ser os og hinanden i øjnene på en 
anden måde, and vi er vant til herhjemme. 
Det er kutyme at hilse grundigt på hinanden; 
mændene trykker hænder, kvinder indbyrdes 
og mænd/kvinder giver kindkys. Det smitter.

Brasilianere holder en høj grad af personlig hygi-
ejne, og det anses for dårlig adfærd at være 
usoigneret. Selv de allerfattigste tager mindst et 
bad om dagen og en ren trøje på dagligt. Bra-
silianere flirter, både mænd og kvinder - det er 
en del af den brasilianske kultur.

Dag 1. Danmark - São Paulo
Vi ankommer til São Paulos internationale 

lufthavn først på aftenen og kører direkte til 

vores hotel i lufthavnsområdet for at slappe 

af efter rejsen. 

Dag 2. São Paulo - Foz do Iguaçú, 
møde med verdens største vandfald
Fra i dag og de kommende 12 dage kommer 

vi rundt til nogle af de mest interessante 

og varierede egne af Brasilien - og et smut 

til Argentina. Vi starter i syd, og efter mor-

genmaden hopper vi om bord på flyet sydpå 

til grænsen mellem Brasilien, Paraguay og 

Argentina.

I grænsebyen Foz do Iguaçú kommer vi til at 

bo centralt, og efter et hurtig check-in ven-

ter det første besøg ved verdens største og 

mest vandrige vandfald. Allerede en kilome-

ter fra faldet fyldes luften af den massive lyd 

af vandmasser i frit fald og kølige skyer af 

mikroskopiske vandpartikler. Vi er på gammel 

indiansk jord. Iguaçú betyder meget sigende 

’stort vand’ på tupí guaraní.

Vores første dag er helliget den brasilianske 

side af faldene. Fra udsigtspunkter kigger vi 

ud over de i alt 300 vandfald, der langs en 

strækning på to kilometer skyller ud over klip-

perne fra op til 107 meters højde. Ikke uden 

grund er Iguaçú-faldene udnævnt til et af ver-

dens syv mest fantastiske naturfænomener.

Stisystemerne, vi går på, er moderne, sikre og 

bringer os helt tæt på. Fra flere punkter kan 

vi studere faldene fra for-

skellige vinkler. Ofte ind-

rammet af regnbuer, når 

solens stråler leger med 

luftens trillioner af vand-

partikler.

Vi afslutter dagen med en 

god, brasiliansk middag. 

Vi er i Brasiliens ’gaucho-

område’ - det vil sige land-

brugslandet i syd domine-

ret af prærie og enorme 

kvægbestande. For kødspiserne kunne fristel-

sen være en stort stykke, saftig picanha - en 

culotteagtig udskæring - fra grillen.

Dag 3. Iguaçú-vandfaldene, besøg ved verdens 
største kraftværk og et smut til Argentina
Endnu en dag i vandets tegn, men først fra 

en helt anden vinkel. Uden for byen Foz do 

Iguaçú ligger Itaipú, verdens største vand-

kraftværk, der producerer strøm fra en dæm-

ning over Paraná-floden. Det er ikke nød-

vendigt at være tekniker for at falde i svime 

over synet.

Det er et imponerende bygningsværk af 

ingeniørkunst i verdensklasse. Kraftværket 

stod klart i 1984 og efterlader alene ved sin 

størrelse et næsten ufatteligt indtryk. Itaipú 

kunne snildt dække Danmarks samlede for-

brug flere gange og dækker en 

stor del af behovet i både Para-

guay og Brasilien.

Iguaçú-vandfaldene har i kraft 

af sin placering på grænsen 

mellem tre lande haft et blak-

ket rygte som smuglerparadis. 

Vi kommer forbi den smalle 

Ponte de Amizade - ’Venskabs-

broen’ - over Iguaçú-floden 

mellem Brasilien og Paraguay 

- som spiller en hovedrolle i 

mangt en smuglerlegende. Vi ser myldret 

af folk med farvestrålende pakkenelliker af 

alverdens slags og grænsebetjentenes hyr 

med at kontrollere dem.

Herefter går turen over grænsen til Argentina. 

Vi spiser en ægte argentinsk frokost på den 

kendte restaurant El Fortín i Iguaçú National-

park og bruger resten af dagen på at udforske 

vandfaldene fra den argentinske side. Højde-

punktet er som regel Garganta do Diabo - 

Djævlens Gab - hvor 14 fald havner i en slugt 

og sender en kolossal vandpartikelsky til him-

Brasilien - intense Brasilien
15 dage 

Allerede en kilometer 
fra faldet fyldes luften 
af den massive lyd 
af vandmasser i frit 
fald og kølige skyer af 
mikroskopiske vand-
partikler
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mels. Den argentinske side af Iguaçú-faldene 

byder på de mest varierede adgange til vand-

faldene, og vi passerer de berømte udsigts-

punkter i både øvre og nedre del af faldene. 

Her har vi et pragtfuldt panorama-view over 

faldene og den dybgrønne jungle.

Dag 4. Foz do Iguaçú - kejserbyen 
Petrópolis - Tiradentes i bjergene 
Efter morgenmaden forlader vi Sydbrasilien 

for at flyve til lufthavnen i Rio de Janeiro. 

Herfra kører vi i bus op i 

bjergene bag millionbyen 

ad serpentinerveje gen-

nem fugtig, frodig såkaldt 

atlanterhavs-regnskov. 

Første mål er kejserbyen 

Petrópolis, den portugisi-

ske kejserfamilies sommer-

residens, der emmer af 

forgangne stormagtsdage. 

Petrópolis er forfriskende og frodig og kaldes 

også Hortensia-byen på grund af sine mange 

blomster, orkideer og blomstrende træer. 

Her ligger imponerende kejserlige paladser 

og katedraler fra dengang, overflod hørte til 

dagens orden.

Vi gør holdt i byen og går en lille tur, før vi 

spiser frokost på en af byens skønne restau-

ranter.

Herefter fortsætter vi nordpå ind i landet gen-

nem nationalparken Serra dos Orgãos, langs 

bananplantager og gennem dovne landsbyer. 

Det er en meget smuk tur i bløde, bjergrige 

landskaber, og måske gør vi holdt ved en 

simpel bar i vejkanten for et glas friskpresset 

sukkerrørsmost eller en kokosnødde-vand. 

Målet er Minas Gerais, delstaten, hvor Brasi-

liens - og Portugals - rigdom blev grundlagt i 

det 17. og 18. århundrede. 

Minas Gerais betyder ’miner 

af alle slags’ - og fra under-

grunden væltede det den-

gang op med guld, sølv, dia-

manter, ametyster, smaragder 

og meget andet. De gamle 

minebyer blev hovedrige 

og ligger i dag som levende 

barok-museer med fabelag-

tige byhuse, pladser og kirker.

Barokbyerne ligger som perler på en snor gen-

nem Minas Gerais. Vi overnatter i en af de 

skønneste; lille, men overdådige Tiradentes. 

Omgivet og beskyttet af São José-bjergkæden.

Dag 5. Tiradentes - Ouro Preto 
gennem Minas Gerais’ barokbyer
Efter morgenmaden går vi på sightseeing 

i Tiradentes' brostensbelagte gader. Minas 

Gerais er berømt for sin folklore, sit køk-

ken og for barokkunstneren Aleijadinho, den 

største af datidens mange barok-skulptører. 

Aleijadinho var et geni. 

Han var krøbling og havde værktøjet bundet 

fast til sine arme, men hans vidunderlige 

indføling og unikke talent for inderlighed er 

beundret til den dag i dag. Han var den bra-

silianske Michelangelo, og et af hans sidste 

projekter var udsmykningen af Santo Antônio-

kirken i Tiradentes, der stod færdig i 1810.

Minas Gerais’ barokbyer er i de seneste årtier 

blevet gennemgribende renoveret. I dag bug-

ner de af rustikke restauranter og butikker 

med kunsthåndværk og ædelsten til gode 

priser. Den brasilianske barok adskiller sig fra 

den europæiske med en mere enkel og føl-

som stil. Teknisk var Aleijadinho på højde med 

de bedste, og vi kommer til at se flere af hans 

største værker.

Om eftermiddagen kører vi videre til kronjuve-

len i dette kapitel af Brasiliens historie, Ouro 

Preto, hvortil vi ankommer først på aftenen.

Dag 6. Ouro Preto, 
rundt i UNESCO-verdensarven 
Ouro Preto blev erklæret verdensarv af  

UNESCO i 1980 som den første brasilianske 

lokalitet. Byen er den største af Minas Gerais’ 

barokbyer og ligger klemt inde mellem bjerge 

med stejle, brostensbelagte gader og hund-

BRASILIENS KØKKEN

Det kulinariske Brasilien er mange ting, fra den 
indiansk inspirerede mad i nord til den afrikanske i 

delstaten Bahia, den tyske i delstaten Minas Gerais og det kød-
dominerede ’gaucho’-køkken i syd. Læg dertil et hav af blandin-
ger - blandt andet inspireret af en mio. japanere og japanske 
efterkommere i og omkring São Paulo. 

Generelt er køkkenhygiejnen høj. Man kan roligt spise rå grønt-
sager og prøve de flere hundrede frugter, der findes i Brasilien. 
Kød og fisk er af høj kvalitet, og der skortes ikke med portions-
anretningerne. Stærkt krydret mad fås til dels kun i Bahia, men 
også her er det som oftest et tilvalg.

Drikkevarer: Brasilien er et ølland, selv om kvalitetsvindyrkning 
er i vækst, og vin efterhånden bliver mere populært ikke kun på 
grænsen til Argentina. Brasilien har haft sin egen ’NOMA’-bølge, 
og kvaliteten og kreativiteten er generelt højnet væsentligt i de 
seneste årtier.

Brasilien - intense Brasilien
15 dage 

Barokbyerne ligger som 
perler på en snor gen-
nem  Miras Gerais, omgi-
vet og beskyttet af São 
José-bjergkæden
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Tiradentes er en af de idylliske barakbyer i delstaten Minas Gerais. Vi går tur i de brostensbelagte gader og stifter bekendtskab med nogle af barokkunstneren 
Aleijadinhos fantastiske værker.  
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OURO PRETO

Ouro Preto er måske den smukkeste af 
Minas Gerais’ barokbyer og på UNESCOs liste 
over verdensarv. Byen var centrum for guld-
mineindustrien og også for landets første 
uafhængighedsbevægelse, så der er mange 
historier at fortælle her.

Byen ligger for foden af et bjerg og er meget 
kuperet, men det skal ikke afholde os fra at 
udforske det smukke koloniale centrum.
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Tiradentes-pladsen i Ouro Preto rummer masser af historie. Her blev slaver 
solgt til minerne, og nationalhelten Tiradentes’ afhuggede hoved blev udstillet 
til skræk og advarsel.

I den smukke São Francisco de Asis-kirke ser vi eksempler på Aleijadinhos 
fantastiske kunst.

redvis af pittoreske, kunstfærdigt opførte, sta-

telige kolonitidshuse og en overflod af barok-

kirker. 13 i alt, rigeligt byens størrelse taget i 

betragtning.

Dagen er afsat til udforskning af Ouro Preto og 

dens kunstskatte. Vi bevæger os til fods rundt 

i byen hele dagen og begynder med at besøge 

Tiradentes-pladsen, hvor slaverne blev solgt til 

minerne i titusindvis, og hvor den brasilianske 

nationalhelt af samme navn fik sit afhuggede 

hoved udstillet på en pæl i 1792. 

I São Francisco de Assis-kirken folder 

Aleijadinhos talent sig ud i fuldt flor. Ingen 

kunne som ham snitte og hugge hengivelse i 

træ eller sæbesten. Ved frokosttid finder vi ind 

på en af byens gode restauranter og præsen-

teres for det bedste fra Minas Gerais’ berøm-

mede køkken - frokosten er inkluderet i dag.

Måske skyller vi frokosten ned med en smags-

prøve fra en af de over hundrede lokale bræn-

devinsdestillerier eller aflægger et af dem et 

besøg. Her produceres sukkerrørsbrændevi-

nen cachaça så delikat som god cognac.

På Mineralmuseet får vi et indblik i den 

enorme rigdom, som undergrunden i bjer-

gene bød på. Her er sten i alle mønstre og 

farver, og i øvrigt en stor samling ædelsten fra 

resten af verden.

Efter en hel dags vandring i byen trækker vi 

os tilbage til vores hotel, der ligger midt i det 

historiske centrum. Den friske bjergluft plejer 

at være garant for en solid nattesøvn.

Dag 7. Ouro Preto - Belo Horizonte 
- Salvador
Efter morgenmaden på hotellet kører vi mod 

Belo Horizonte, hvorfra vi skal flyve nordpå til 

Salvador. Vi har dog et interessant stop under-

vejs, idet vi skal indenfor 

i en af områdets mange 

guldminer. Herfra blev 

der udvundet guld i store 

mængder frem til det 19. 

århundrede.

Vi spiser frokost på en 

lokal restaurant og her-

efter går turen mod 

lufthavnen for at flyve 

til Salvador i delstaten 

Bahia. Vi er fremme først 

på aftenen, og trods den korte flyvetur tager 

vi endnu en gang et stort spring i den mang-

foldige brasilianske kultur.

Bahia er Brasiliens ’afrikanske hjerte’, og 

hovedstaden Salvador er et overflødigheds-

horn af farvestrålende, udadvendte og liv-

lige seværdigheder. Der er virkelig tale om 

en kulturforandring, og det mærkes med det 

samme. Baiano’erne, som indbyggerne kaldes, 

har afrikanske rødder. De er selvbevidste og 

stolte af deres kulturelle arv, som kommer til 

udtryk i maden, musikken og påklædningen. Vi 

indkvarterer os i bydelen Vermelho, som lig-

ger ud til vandet, og gør klar til nye eventyr.

Dag 8. Salvador, kunst og candomblé 
I dag skal vi udforske Salvador og bl.a. besøge 

den gamle historiske bydel, Pelourinho. Her 

kigger vi indenfor i det afro-

brasilianske museum, der foku-

serer på byens vestafrikanske 

rødder, og vi ser på interessant 

kunst udført af Carybé, en af 

byens mest berømte kunstnere.

Vi besøger byens berømte 

afrobrasilianske kirke, som det 

på grund af knappe ressourcer 

tog slaverne over 100 år at 

færdiggøre. 

Kirken ligger midt på den centrale og UNESCO-

beskyttede Pelourinho-plads, ”gabestok-plad-

sen”, der hedder sådan, fordi det var her, man 

afstraffede afrikanske slaver i kolonitiden.

På samme plads kigger vi indenfor i Bahias 

gastronomiske museum, hvor vi hører om den 

afrikanske indflydelse på det lokale køkken - 

en udmærket optakt til dagens frokost.

Brasilien - intense Brasilien
15 dage 

Vi bevæger os til fods 
rundt i byen hele dagen 
og begynder med at 
besøge Tiradentes-
pladsen, hvor slaverne 
blev solgt til minerne i 
titusindvis
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SALVADOR

Salvador er en magisk by - kendt som 
voodoo’ens og trommernes by. Det er 
Brasiliens afrikanske hjerte, og denne kul-
turelle arv kommer til udtryk i mad, musik 
og påklædning. Portugiserne har også sat 
deres præg på byen, og det koloniale cen-
trum er som et frilandsmuseum med huse, 
kirker og pladser, der har været brugt som 
filmkulisse i adskillige film og tv-serier. 
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Brasilien - intense Brasilien
15 dage 

Herefter kører vi lidt uden for byen til Porte 

da Barra, hvor vi på Santa Maria-fortet ser en 

udstilling med ikoniske fotografier af Pierre 

Verger. Han var en fransk etnolog, der i mid-

ten af 1900-tallet på helt usædvanlig vis 

vandt tillid hos religiøse ledere i candomblé-

religionen, som gav ham unik adgang til deres 

fremmedartede ritualer. 

Candomblé-relig ionen 

er en kult, der kom til 

Brasilien i 1500-tallet 

sammen med slaverne 

fra Vestafrika. Den har 

fortrinsvis kvindelige 

præster, som under ritua-

ler lader sig besætte af 

afrikanske ånder, og den 

eksisterer den dag i dag.

Pierre Verger har også 

dokumenteret dagligdagslivet i Salvador med 

meget stemningsfulde og smukke sort-hvide 

billeder, som ligeledes er udstillet på fortet. 

Også Carybé, som vi stiftede bekendtskab 

med inde i Pelourinho-bydelen, er repræsen-

teret her med fantastiske malerier og skulp-

turer.

Dag 9. Salvador, ud i den 
landlige idyl og mere candomblé
Vi skal ud på landet i dag - til Santo Amaro på 

den vestlige side af Alle Helgeneners Bugt.

På vejen derud kører vi gennem noget af det 

ældste landbrugsland i Brasilien. I dag er det 

kvægdrift og moderne dyrkningsmetoder, der 

er fremherskende, men for 300 år siden var det 

de portugisiske koloniherrer, der hev rigdomme 

hjem til Portugal fra denne frodige egn. 

Afgrøderne var dengang først 

og fremmest sukkerrør og 

tobak, og arbejdskraften blev 

hentet i Vestafrika i form af 

slaver. 

Slaverne bragte heldigvis deres 

kultur med sig, og den er, som 

vi har set flere eksempler på, 

stadig særdeles nærværende i 

denne del af Brasilien.

Santo Amaro er en historisk by, 

hvor tiden har stået stille, men 

hvor der ikke desto mindre er masser af liv på 

det lokale marked og musik og dans i lange 

baner - byen siges bl.a. at være sambadansens 

oprindelige arnested. 

Byen har mere end 60 candomblé-centre - den 

mystiske religion, som vi stiftede bekendtskab 

med inde i Salvador i går. Vi besøger et af 

centrene og får et indblik i religionens ritua-

ler - en fremmedartet men meget interessant 

oplevelse, der blandt andet indebærer præst-

inder i afstivede, hvide skørter.

Vi spiser en lokal frokost i byen, og sidst på 

eftermiddagen er vi tilbage i Salvador, hvor vi 

har resten af dagen på egen hånd.

Dag 10. Salvador - Rio de Janeiro
Efter morgenmaden har vi formiddagen fri til 

indkøb eller besøg på et af Salvadors mange 

flotte gallerier eller museer. Rejselederen 

hjælper med instruktioner, hvis I har lyst til at 

besøge byens afro-brasilianske museum eller 

museet for hellig kunst, der er et af Brasiliens 

fineste.

Efter en fælles frokost kører vi i lufthavnen og 

flyver til Rio de Janeiro.

Dag 11. Rio de Janeiro, besøg ved Kristus
figuren, Sukkertoppen og Copacabana 
Ikke for ingenting kaldes Rio de Janeiro ’ver-

dens smukkeste millionby’. Vi vil bruge de 

kommende dage på at få bekræftet hvorfor.

På den første dag i ’Den vidunderlige by’, som 

Rios beboere, cariocaerne, kalder deres by, 

lægger vi ud med at besøge de tre kendteste 

landemærker i Rio – og uden tvivl nogle af de 

kendteste i hele verden; Kristusfiguren, Suk-

kertoppen og Copacabana-stranden.

Vi starter tidligt med at køre gennem Atlan-

terhavs-junglen op ad Corcovadobjerget til 

Kristusfiguren på bjergets top. Udsigten er 

fantastisk. Den sidste stigning op til foden af 

VEJRET PÅ TUREN

Marts og april er de bedste måneder at besøge 
Brasilien. Det er sensommer, stadig varmt i vej-
ret uden at nå op over de 40 grader, som som-
meren kan byde på.

Da vores rejse kommer til både syd-, øst- og 
central-Brasilien og til kystzone og højland vil 
det være nødvendigt med en trøje til den kølige 
aften i Minas Gerais’ bjerge, en vindjakke til 
eventuel regn og pjask ved Iguaçú-vandfaldene 
og det helt lette med shorts og tynde t-shirts 
i Rio, hvor vi oplever de højeste temperaturer. 
Temperatur-udsvinget på hele turen holder sig 
sandsynligvis inden for 20-35 grader. 

Vi tager svævebanen op til Sukkertoppen for at betragte Rio fra en ny vinkel. 

Vi starter tidligt med 
at køre gennem Atlan-
terhavs-junglen op ad 
Corcovadobjerget til 
Kristusfiguren på bjer-
gets top. Udsigten er 
fantastisk
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RIO DE JANEIRO

Rios indbyggere kalder deres by Cidade 
Maravilhosa, den vidunderlige by, og man 
forstår hvorfor, når man betragter udsig-
ten fra Kristusfiguren eller Sukkertoppen. 
Beliggenheden mellem bjergene, ned til 
havet, bliver ikke smukkere, og byens ind-
byggere bidrager på deres egen måde til 
skønheden. Vi har god tid både til at se 
de ikoniske seværdigheder og til at slen-
tre en tur på Copacabana-stranden.
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den 39 meter høje sandstens- og cementfigur 

foregår ad 220 trin rundt om figuren - hvis 

man da ikke ønsker at tage elevatoren. Vi 

tager os god tid og har lagt turen så tidligt, 

at vi undgår det helt store menneskemylder.

Frokosten indtager vi på en restaurant ved 

foden af Sukkertoppen, inden vi tager glas-

gondolen de to stationer op til toppen, hvor vi 

har udsigt over Guanabara-bugten, strandene, 

centrum, Kristusfiguren og søsterbyen Niteroí 

på modsat side af bugten. Herefter kan vi på 

egen hånd afgøre, om det er fra Kristusfiguren 

eller toppen af Pão de Açucar - Sukkertoppen 

- at man får Rios bedste udsigt.

Resten af dagen er fri til en slentretur langs 

Copacabana-stranden, hvor der bliver mulig-

hed for at studere den berømte brasilianske 

krops- og strandkultur på tæt hold.

Dag 12. Rio de Janeiro, besøg i favela 
og mulighed for at høre musik
Rio de Janeiro og opland har 10 mio. indbyg-

gere. En stor del af dem bor i slumbyer, der 

gennem mange år var berygtede og farlige. I 

dag er situationen forbedret i mange af dem. 

Vi tager på tur til en af de største, Roçinha, 

og den mindre Vila Canoas, og kommer tæt 

på en del af den brasilianske virkelighed, som 

langt fra alle brasilianere kender til. Fordom-

mene om Rio ’favelas’ er mange, og heldigvis 

passer de ikke alle.

Favela-besøgene er populære - også for 

beboerne - og vi kommer til at se og høre, 

hvordan udviklingen omsider har forbedret 

tilværelsen for mange af Rios fattigste. Fave-

laerne har en storslået udsigt over Atlanter-

havet og resten af Rio, da 

de er bygget på bjergskrå-

ningerne over byen.

Mange af sambaskolernes 

mest fanatiske deltagere 

kommer fra byens favelaer. 

Det er ikke utænkeligt, at vi 

kommer til at høre samba 

for fuld udblæsning på 

vores tur.

Om aftenen arrangerer vores rejseleder for 

dem, der har lyst, en tur ind til byens gamle 

red light district, hvor vi skal høre bossa nova 

eller chorinho (en slags jazzet, instrumental 

samba) og spise aftensmad på en af byens 

mest legendariske restauranter. Hvis blot 

vægge kunne tale…

Dag 13. Rio de Janeiro, besøg på 
sambaskole, i den historiske bydel 
og tid på egen hånd
Efter morgenmaden skal vi besøge en af Rios 

hæderkronede sambaskoler, hvor vi ser de 

flotte kostumer og får en opvisning af dyg-

tige dansere. Der bliver også mulighed for at 

træde et par dansetrin selv, hvis man har lyst.

Vi spiser frokost, og herefter tager vi metroen 

til centrum og går på byvandring i det histo-

riske Rio de Janeiro. Centrum blev i anledning 

af OL i 2016 renoveret og mange steder bragt 

tilbage til tidligere tiders pragt. 

Her går vi rundt i snævre 

gader blandt kolonitidsbyg-

ninger, ser det travle finans-

distrikt, slavemarkedet og 

går tur langs havnefronten.

Eftermiddagen er fri til at 

lægge sig på Copacabana-

stranden eller foretage egne 

udflugter i centrum. 

Vores rejseleder hjælper selvfølgelig gerne 

med instruktioner og anvisninger. Om aftenen 

arrangerer rejselederen en fælles middag for 

dem, der har lyst (middagen er dog for egen 

regning).

Dag 14. Rio de Janeiro og hjemrejse
Det er vores sidste dag. Formiddagen er fri 

til at gøre de sidste småindkøb eller lade sig 

bage igennem af solen en sidste gang, før vi 

sidst på eftermiddagen begynder hjemturen 

tilbage til det tidlige danske forår.

Dag 15. Ankomst til København
Ankomst til Københavns Lufthavn om efter-

middagen.

Brasilien - intense Brasilien
15 dage 

Rios historiske centrum er sat i stand til OL 2016. Her er det byens smukke operahus. På Copacabana-stranden folder Rios indbyggere sig ud. De dyrker 
sport, viser deres flotte kroppe og flirter med hinanden.  

Favelaerne har en stor-
slået udsigt over Atlan-
terhavet og resten af 
Rio, da de er bygget på 
bjergskråningerne over 
byen
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FORLÆNGELSE TIL AMAZONAS  

5 dage, Tariri Amazon Lodge 

Dag 1. 
I forlader gruppen på rundrejsens sidste dag og flyver til Manaus. 
Herfra videre med bil til en skøn økolodge ved Acajatubasøen og 
Negrofloden. Efter indkvartering guidet tur med kano til en nærlig-
gende landsby.

Dag 2. 
Om formiddagen let vandring i regnskoven med introduktion til sko-
vens dyr og planter. Efter frokost ud for at kigge på piratfisk, der er 
kendt for at efterlade et renpillet skelet, når de finder noget at spise.

Dag 3. 
Lidt tid i hængekøjen om formiddagen og om eftermiddagen besøg 
i en lokal landsby med kig til hverdagsliv.

Dag 4. 
Sejlads på floden om formiddagen for at hilse på cayman-alligatorer 
og derefter til Sao Paulo med fly. Overnatning i Sao Paulo tæt på 
lufthavnen. 

Dag 5. Hjemrejse

Mod på flere oplevelser? 
Forlæng rundrejsen i Brasiliens regnskov

Amazonas eller Pantanal
Denne rundrejse kan naturligvis forlænges, og i dette tilfælde koncentrerer vi os om to 

muligheder: forlængelse i Amazonregnskoven i det nordvestlige Brasilien eller i det enorme 

Pantanal-vådområde på grænsen til Bolivia og Paraguay.

Begge forlængelser er naturoplevelser i særklasse. I Amazonjunglen oplever I med base 

på en dejlig lodge tæt, grøn regnskov, og i nationalparken ved Pantanal oplever I et mere 

åbent vådområde men med et rigere dyreliv, end I formentlig oplever i Amazonjunglen. 

Begge forlængelser inkluderer fuldt udflugtsprogram og alle måltider, se mere på  

www.stjernegaard.dk
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FORLÆNGELSE TIL PANTANAL
4 dage, Araras Eco lodge 

Dag 1. 
I forlader gruppen på rundrejsens sidste dag og flyver til Cuiaba-
lufthavnen. Herfra kører I med bil til en dejlig lodge, der ligger skønt 
med udsigt til det smukke Pantanal. Indkvartering på lodgen og 
måske en tur op i udsigtstårnet.

Dag 2. 
Om formiddagen ud i naturen på hesteryg gennem græsningsarealer 
og flodsletter. Efter frokost let vandring i reservatet med guiden.

Dag 3. 
Heldagsudflugt med kano på Clarinhofloden for at udforske flodbred-
den, mangroven og skoven. Frokosten er en picnic med nyfanget, gril-
let fisk og skønne friske salater. Masser af fotostop undervejs.

Dag 4. 
Tidligt op for at se solopgang over Pantanal. En sidste vandretur om 
formiddagen, og derefter med fly til Sao Paulo for at påbegynde 
hjemrejsen.
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