7d/6n selfdrive Chapada Diamantina

Dag 1 Salvador –
Praia do Forte
U haalt de auto op
bij “Localiza” op de
luchthaven van
Salvador.
Vanaf hier start uw
autorondreis. Praia
do Forte ligt circa 80
km ten noorden van
Salvador.

Het informatiepakket dat u meekrijgt bevat alle benodige informatie over de
route. Ook zitten hier goede wegenkaarten bij.
Overnachting in Praia do Forte.

Dag 2 Praia do Forte
Praia do Forte is een sfeervolle, toeristische plaats wat bekend staat om de mooie
zandstranden met helderblauw water. In de tropische zee leven schildpadden die
hun eieren op het strand leggen. Er zijn vele projecten opgezet om deze dieren te
beschermen en u kunt een degelijk project bezoeken (bijvoorbeeld het Tamar
Project Station) De witte stranden, het koraalrif en de palmbomen geven deze
plek u een paradijselijk gevoel! Maar Praia do Forte heeft meer; we raden u aan
een bezoek te brengen aan de ruïnes van het Garcia D’Avila kasteel (uit 1552).
Overnachting in Praia do Forte.

Dag 3 Praia do Forte –
Cachoeira
U rijdt vandaag naar Cachoeira
ten westen van Praia do Forte.
Het plaatsje is prachtig gelegen
met aan de ene kant de oevers
van de Paraguaçu rivier en aan
de andere kant vruchtbare
heuvels. Op het land zijn
suiker- en tabaksplantages die
een belangrijke rol hebben
gespeeld in de geschiedenis van
Brazilië. In het verleden werden vanaf hier vele schepen met tabak en suiker naar
de haven van Salvador getransporteerd. De bijzonder mooie koloniale
architectuur is goed bewaard gebleven. Na Salvador heeft Cachoeira de grootste
collectie barokke architectuur in Bahia. Een bezoek aan de oude Dannemann
sigaarfabriek is een must. De Dannemann sigaar is naar zeggen de beste in
Brazilië! Overnachting in Cachoeira.

Dag 4 Cachoeira – Lençois
U reist vandaag naar het charmante stadje Lençois, gelegen bij Chapada
Diamantina. Lençois was de hoofdstad van de exploitatie van diamanten. Ook
hier ziet u vandaag de dag nog de overblijfselen en de koloniale sfeer is goed
bewaard gebleven. Overnachting in Lençois.

Dag 5 - 6 Chapada
Diamantina
Chapada Diamantina is
een uitloper van de
Espinhaço bergketen en
loopt van noord naar zuid
door de Bahia provincie.
De groene valleien met
tropische vegetatie en de
omliggende bergen zorgen
voor schitterende
uitzichten! De smalle
rivieren banen hun weg
door het bergachtige
gebied en vormen hier en
daar watervallen. Zo ligt
de tweede langste
waterval van Brazilië ligt in dit gebied; de Cachoeira da Fumaça. U kunt hier vele
bijzondere plaatsen ontdekken en genieten van oa indrukwekkende rotsformaties
en verscholen grotten.
Het Nationale Park Chapada Diamantina bevat circa 1500 vierkante kilometer
bergachtig terrein en hiermee een paradijs voor avonturiers!
Vanaf het hotel kunt u deelnemen aan verschillende tours om de omgeving te
verkennen. Zo kunt u bijvoorbeeld met een tour naar de top van de Morro de Pai
Inácio waar vandaan u een
onvergetlijk uitzicht heeft en de
zonsondergang voor oneindige
fotomomenten zorgt.
In deze autorondreis is een
dagtour inbegrepen; een
wandeltocht naar de Serrano rivier
en de Ribeirão do Meio.
Overnachting in Lençois.

Dag 7 Lençois – Salvador
Vandaag reist u in circa 8 a 9 uur
terug naar Salvador, waar u de
auto weer inlevert bij Localiza op
de internationale luchthaven.

Inclusief:
7d/6n selfdrive Chapada Diamantina:
• Arrangement A -> autohuur cat. C, Fiat Palio 1.0 a/c of gelijkwaardig
Arrangement B & S -> autohuur cat. F, VW Fox 1.6 a/c of gelijkwaardig
Standaard CDW verzekeringen, ongelimiteerd aantal km
• Informatiepakket
• Een dagtour in de Chapada Diamantina naar de Serrano en de Ribeirão do
Meio rivier.
• Verblijf op basis van logies/ontbijt

Exclusief:
•
•

Entreegelden
Overige maaltijden en excursies

