
 

 
 

 

Tijdens deze gevarieerde reis met een goed gevuld programma maakt u kennis met de vele en verrassende kan-
ten van het Noordoosten van Brazilië. Uw reis begint in Salvador da Bahia dat door zijn rijk koloniaal verleden 
wordt gezien als de culturele bakermat van de Afro-Braziliaanse bewegingen en de Braziliaanse passie voor dans 

en zelfexpressie. Het is de meest Afrikaanse stad bui-
ten het Afrikaanse continent. Vanuit Salvador be-
zoekt u het Nationaal Park Chapada Diamantina in 
het binnenland. Dit schitterende natuurgebied met 
een oppervlakte van ruim 1.500 km² heeft een grote 
diversiteit aan planten, dieren en landschappen. Ver-
volgens maakt u een autotrip (self-drive of met chauf-
feur) door de deelstaten Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco en Paraíba. Onderweg zijn er interes-
sante stops en excursies. In het binnenland van 
Paraíba maakt u kennis met de extreme droogte van 
de Sertão en een aantal sociale projecten. Weer terug 
aan de kust bezoekt u de historische centra van Recife 
en Olinda met hun rijke geschiedenis. 

 
 
Dag 1 | Panoramatour en Pelourinho 
In de ochtend maakt u tijdens een panora-
matour langs de belangrijkste beziens-
waardigheden van Salvador. ’s Middags 
maakt u met een gids een wandeling door 
Pelourinho, het historische centrum van 
Salvador. 
 

 
 
Dag 2| Afrikaans erfgoed 
Tijdens een excursie van drie uur maakt u 
kennis met de Afro-Braziliaanse cultuur, 
religie en gebruiken, woont een capoeira-
les bij en brengt u een bezoek aan de markt 
van São Joaquim. Voor deze excursie wordt 
gebruik gemaakt van openbaar vervoer. 
 

 
 

Dag 3 | Verplaatsing naar Lençóis 
De plaats Lençóis is de bekendste toe-
gangspoort voor de Chapada Diamantina, 
Met de lijnbus is het een rit van 6 tot 7 uur. 
 

 
 
Dag 4| Grottenregio en Pai Inácio 
De Lapa-Doce-grot heeft prachtige stalag-
mieten en stalactieten. In de Pratinha-grot 
kunt u een verfrissend bad nemen in een 
ondergrondse rivier met kristalhelder wa-
ter. In de Gruta-Azul-grot breken de zonne-
stralen uiteen in een spectrum van kleuren. 
In de middag klimt u naar de top van Morro 
de Pai Inácio om te genieten van de zons-
ondergang.  
 

 
 

Dag 5 | Poço Encantado en Poço Azul 
Het waterbekken van Poço Encantado is 
één van de hoofdattracties van de Chapada 
Diamantina. Als het zonlicht direct op het 
water schijnt, weerspiegelt dit natuurlijke 
zwembad een verbluffende blauwe kleur. 
Aansluitend gaat u naar de Poço Azul, waar 
u een kwartiertje de tijd krijgt om te zwem-
men. 
 

 
 
Dag 06 | Terug naar Salvador 
U keert over de weg of met het vliegtuig 
terug naar Salvador. 
 
Dag 07 | Mangue Seco 
U maakt een rit van Salvador naar Aracaju 
(210/3uur). Onderweg wordt een pauze 
gemaakt in Praia do Forte waar u een aan-
tal bezienswaardigheden kunt bekijken of 
een bezoek kunt brengen aan de zeeschild-
paddenopvang TAMAR. U overnacht in 
Mangue Seco, een prachtige natuurlijke 
omgeving van duinen en verlaten stranden.  
 



 

 
 

 
 
Dag 08 | Penedo 
U rijdt van Mangue Seco naar Penedo 
(250/4½uur). Penedo heeft een rijke histo-
rische architectuur. Na aankomst kunt u op 
eigen gelegenheid Penedo verkennen. In 
Penedo is het overdag erg heet en rustig, 
maar ’s avonds komt iedereen tevoorschijn. 
 

 
 
Dag 09 | Rio São Francisco 
Vandaag rijdt u verder naar São Miguel dos 
Milagres (260km/5uur). Maar kort na ver-
trek stopt u in Piacabuçu voor een boot-
tocht over de São Francisco rivier tot aan 
de monding in de Atlantische Oceaan.  
 

 
 
Dag 10 | São Miguel dos Milagres 
São Miguel is een klein vissersdorpje met 
serene stranden en smaragdgroen water. 
U brengt een bezoek aan de zeekoeien-
opvang aan de Tatuamunha-rivier. Daarna 
u zelf wat ondernemen. Met veel wandel-
paden en watersporten is dit een prima 
plek om iets actiefs te doen. 
 

 

Dag 11 | Porto de Galinhas 
U verlaat São Miguel dos Milagres en rijdt 
naar Porto de Galinhas (160km/3uur). Dit 
was ooit een klein vissersdorpje maar is nu 
een van de belangrijkste strandbestem-
mingen met gemakkelijk bereikbare riffen 
en prima water om te snorkelen en duiken  
 
Dag 12 | Boqueirão 
Een rit (260km/4½uur) brengt u van Porto 
de Galinhas naar Boqueirão in de Sertão 
van de deelstaat Paraíba. Dit is één van de 
droogste gebieden in Brazilië. 
 
Dag 13 | Stadswandeling 
Tijdens een wandeling door het centrum 
van Boqueirão bezoekt u onder meer de 
lokale markt en een hangmattenweverij. 
Ook kunt u een bezoek brengen aan de 
school van APAE voor gehandicapten. 
 

 
 
Dag 14 | Arteza en Lajedo do Pai Mateus 
In het gehucht Ribeira brengt u een bezoek 
aan Arteza, een kleine coöperatie waar 
men leerproducten maakt. Daarna gaat u 
naar indrukwekkende rotsformatie van de 
Lajedo do Pai Mateus, waar u tevens kunt 
genieten van de zonsondergang. 
 

 
 
Dag 15 | Steen van Ingá en Olinda 
’s Morgens rijdt u vanuit Boqueirão terug 
naar de kust (250km/4½uur). Onderweg 
bezoekt u de archeologische steen van 
Ingá met zijn mysterieuze inscripties en 
symbolen uit de tijd van de Feniciërs, die 
als zeemacht circa 1.000 voor Christus hun 
hoogtepunt bereikten. Aan het einde van 
de rit strijkt u neer in Olinda. Hier maakt u 
een stadswandeling door dit adembene-
mende koloniale stadje. 
 

 
 
Dag 16 Igarassu en Itamaracá 
U bezoekt eerst het ecologisch reservaat 
Charles Darwin en daarna het eiland Itama-
racá, waar u na een heerlijke zeevruchten-
lunch kunt genieten op het strand. 
 
Dag 17 | Historisch Recife 
U maakt een wandeling door het 
historische centrum van Recife met zijn 
vele opmerkelijke bezienswaardigheden. 
Daarna kunt u heerlijk ontspannen in en 
rond uw hotel in Olinda. 
 

 
 
 

Interesse? 
Neem contact met ons op! 

 
       info@brazilieopmaat.com 
       www.brazilieopmaat.com 

 

 
 

Brazilië Op Maat is aangesloten bij: 
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