Prachtige
excursies en
activiteiten

15 dagen
MS MIDNATSOL

Afvaart: 8 oktober 2018

Belém
Lençóis Maranhenses
National Park

São Luís

BRAZIL

Juweeltjes van
de Braziliaanse
kust

Fernando
de Noronha
Salvador

‘The Pelourinho’

ATLANTIC
OCEAN

Paraty

DAG 2: Op zee

Eerste dag op zee. Geniet op het dek
van de zon en aangename warme
temperaturen en neem deel aan
lezingen gepresenteerd door ons
deskundige expeditie team.

URUGUAY
Montevideo

ACTIVITEITEN AANBOD:

Bezoek aan de UNESCO Werelderfgoed stad São Luís, met meer dan
3.500 koloniale landhuizen, geplaveide straten en vele musea, galerieën en ambachtelijke winkels.
Het is tevens mogelijk een bezoek
te brengen aan Lençó Maranhenses
National Park, beschouwd als één
van de mooiste plekjes langs de
Braziliaanse kustlijn.

WANDELTOCHT

DAG 4-5: Op zee

SNORKELEN

Zeedagen zijn geweldig om te
ontspannen, te genieten van fijne
gesprekken of een goed boek te
lezen. Tijdens de lezingen georganiseerd door ons expeditie team krijgt
u meer informatie over de natuur en
geschiedenis van Brazilië.

VOGELSAFARI
LEZINGEN

DAG 9: Salvador

Ontdek de stad Salvador, een
verwennerij voor de zintuigen met
verbazingwekkende architectuur
en exotische geuren beïnvloed door
Afrikaanse gerechten. Bezoek het
historische centrum van de stad, de
‘Pelourinho’, een UNESCO Wereld
erfgoed beroemd vanwege de
Portugese koloniale architectuur.
DAG 10-11: op zee

3 DAG: São Luís

KAJAKKEN

Ontdek tropische stranden, het Amazone
regenwoud, bezienswaardigheden op de
UNESCO Werelderfgoedlijst, charmante
havens en bruisende steden.

DAG 1: Belém
Aankomst in Belém, gelegen langs
de rivier Para. Inscheping aan
boord MS Midnatsol.

DAG 6: Fernando de Noronha

Vandaag maakt u kennis met het
eiland Fernando de Noronha. Spectaculaire tropische landschappen,
prachtige witte zandstranden en
adembenemend mooie zonsondergangen. Het grootste deel van
het eiland is beschermd UNESCO
Werelderfgoed. Geniet van zowel
land – als maritieme activiteiten,
zoals wandelen en snorkelen.
DAG 7-8: Op zee

We varen zuidwaarts. Kies voor
één van de interessante lezingen
of breng uw tijd ontspannend door
aan dek.
DAG 12: Paraty

De stad Paraty (UNESCO Wereld
erfgoed) behoort tot één van de
best bewaard gebleven historische
juweeltjes van Brazilië. In de nabijgelegen jungle kunt u prachtige
watervallen zien. Maak een cruise
per schoener of verken de pittoreske
vissersdorpjes.
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1 Toekan in de
regenwouden van Brazilië
2 Kanaal in de buurt van
Belém
3 Het kleurrijke Paraty
4 Traditionele kleding,
Bahia

DAG 13-14: Op zee

Tijdens deze expeditie heeft u het
grootste deel van de Braziliaanse
kustlijn gezien en komt ons avontuur bijna tot een einde. Er is een
afscheidsdiner op onze laatste
avond samen.
DAG 15: Montevideo

We komen aan in de hoofdstad van Uruguay, Montevideo.
Voor een dergelijke kleine populatie kenmerkt deze stad zich
door een charmante verfijning en
verrassende culturele diversiteit.
Wanneer u een echt groot contrast
wilt zien, blijft u dan aan boord van
het schip voor de volgende expeditie zuidwaarts naar Antarctica!
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EQUATOR
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Verder zuidwaarts langs de kustlijn
van Brazilië. Nu zult u ervaren dat
zeedagen allesbehalve saai zijn!
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JUWEELTJES VAN DE BRAZILIAANSE KUST

15-daagse expeditiereis met MS Midnatsol

vanaf
POLAR
BINNEN

HUTCATEGORIE
Reisperiode
van/tot

Boekingscode

Prijs in € per persoon
Vroegboekprijs vanaf

08/10–
22/10/2018

CENMSSOU1801
15 dagen

Brochureprijs
Vroegboekprijs vanaf
Brochureprijs

Bezetting
2 pers.

1 pers.

I

POLAR
BUITENHUT
J

L

N

P

YA

U

EXPEDITION
SUITE
QJ

Q

M

MG

MX

2.987

3.196

3.076

3.286

3.392

3.509

3.509

3.733

4.004

4.408

5.227

5.526

8.871

4.261

4.102

4.381

4.523

4.679

4.679

4.978

5.339

5.877

6.969

7.368

11.828

4.480

4.794

4.614

4.928

5.089

5.264

5.264

5.600

6.006

8.815

10.454

11.051

17.742

5.973

6.391

6.153

6.571

6.785

7.019

7.019

7.467

8.009

11.753

13.939

14.735

23.656

LET OP: Prijzen zijn in € per persoon. Wijzigingen van het reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk
voorbehouden. Toeslagen voor 1-persoonsgebruik op aanvraag. I.v.m. ontscheping per poolcirkelboot zijn
rolstoelen niet mogelijk.
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O

pp

3.982

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan
boord. Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en tochten per poolcirkelboot. Ervaren Engelstalig
expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en landingen. Wind en regenafstotend jack. Koffie en
thee aan boord.

1

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

€ 2.987

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige optionele excursies:
zie pagina 122-123.
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.
FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssysteem, dat is afgestemd
op de mate van bezetting. De prijzen kunnen eventueel tot aan de vertrekdatum veranderen;
uiteraard geldt de prijs van de definitieve boeking.
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