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N år man tænker på Brasilien, er der straks en 
masse billeder fra underbevidsthedens vir-

tuelle rejser, der maser sig på. Brasilien taler til 
sanserne. Vi kender rytmerne fra sambaen, bossa 
novaen og lambadaen - underlægningsmusikken 
til det evige brasilianske karneval, og vi har set det 
sprudlende og afklædte folk, der et sted mellem 
by og strand lever livet. Karneval og fodbold går 
hånd i hånd, og i virkeligheden kommer vi ikke 
tættere på den brasilianske livsstil, end når vi, ikke 
kun som betragtere, men som aktører, lukker glæ-
den ind og bliver en del af den. 
 
Brasilien er også lugt og smag. Det er duften af 
brasiliansk kaffe og frisk lime i en caipirinha og 
smagen når man sætter tænderne i et perfekt 
stykke grillet kød på et Churrascaria.
 
Brasilien er farver. Ikke kun en palet af forskel-
lige hudfarver der spænder fra gult over hvidt til 
mørkebrunt, og ikke kun den gule, blå og grønne 
farve som i flaget. Det er også naturens egne far-
ver. Som de grønne i Amazonas og Pantanal, de 
mange gule farver i det sand der udgør tæppet 
på verdens længste ubrudte kystlinje, og spektret 
af blåt der farver vandet langs landets uspolerede 
kyster.
 
Brasilien er en skatkiste af kendte rejsemål. Fra 
underskønne Rio - ”Cidade Maravilhosa”, som Gud 
brugte den 8. dag på at skabe, til verdens største 
vandfald Foz do Iguaçu. Og hvad med verdens 
lunge, Amazonas, der med sin unikke natur og 
eventyr om det ukendte længe har kaldt på vores 
indre globetrotter. 
 
Men hvorfor nøjes med det kendte, når landet 
også er en sand skatkiste af endnu ukendte rejse-
mål? Lad os fortælle dig førstehåndsberetninger 
om Brasiliens kulturelle vugge i Minas Gerais, om 
Pantanal - den brasilianske savanne, og om små 
og store strande, for Brasilien har en strand til en-
hver menneskealder og ethvert behov.

Læs videre og lad dig inspirere til din næste drøm-
merejse i landet, der har det hele. Brasilien er dog 
et mægtigt land, og vi kan med dette katalog kun 
dække en  lille del. Vi har derfor forsøgt at vælge 
ud blandt de bedste oplevelser, vi selv har hentet 
hjem fra utallige rejser i landet.

Kig de følgende sider igennem og find ud af, at i 
Brasilien er næsten alt muligt. Vi bevæger os fra 
det sydlige tempererede klima til troperne og 
junglen mod nord, gennem kendte og ukendte 
områder, der selv får en brasilianer til at spærre øj-
nene op, da det kun er steder, de selv læser om.

Er formålet med Brasiliens rejsen at besøge milli-
onbyerne Rio de Janeiro eller Salvador, ja, så bliver 
turen helt sikker en begivenhedsrig ferie, ....men 
hvorfor ikke krydre det med en smule magi. Magi-
en findes i forholdsvis kort afstand fra storbyerne 
langs kysten. Her præsenterer vi små hyggelige 
strande, hvor også brasilianerne kommer for at 
holde »rigtig« ferie i de små fiskelejer, i hyggelige 
pousadaer og på familie hoteller.

Oplevelserne i Pantanal, ved Foz de Iguaçu og i 
Amazonjunglen er andre, som vi igen har valgt at 
krydre med aktiviteter.

Vi har på forhånd foreslået nogle hoteller, men fin-
der du ikke hvad du søger, så spørg, da vi har pri-
ser på en række andre hoteller og udflugter, end 
vi fandt plads til i vores katalog. Vi hjælper også 
gerne med oplysninger om vejrforhold, helligda-
ge, børnevenlige destinationer og meget andet. 
En ting er sikker: Brasilien er så stort et land, at det 
har det hele. Derfor ser vi frem til at sammensætte 
en rejse helt efter jeres behov.

Velkommen, vi tager dig ved hånden og fører dig 
gennem Brasilien…

Jesper Hannibal, 

Velkommen til vores Brasilien...
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Et tropisk land med glødende sol året rundt, 
vilde bjerge og enorme regnskove.

Et land med gyldne kyster og spændende storbyer.
Et land af enestående skønhed

og uforståelige kontraster.

Brasilien
Et rejseprogram til en festligere verden

I Brasilien 
er næsten 
alt muligt...

Rio de Janeiro  6-11

Sydlige Brasilien 20-23
  Curitiba, Florianopolis, 

Porto Alegre, São Paulo & Brasilia 

Omkring Rio  12-19
Costa Verde: Angra dos Reis, 

Ilha Grande & Paratí
Costa do Sol: Búzios

Mínas Gerais: Ouro Preto

Amazonas  36-45
Alta Floresta, Manaus, Bélem & Marajó 

lodges & både

Bahia 63-82
Linha Verde, 

Costa do Sauípe, Praia do Forte, Salvadordo 
Bahia, Lençóis, Morro de São Paulo, Ilheus, 

Itacaré & Porto Seguro

Brasiliens kyst  47-63
São Luis, Parque dos Lençóis, Fortaleza, 
Morro Branco, Jericoacora, Canoa Quebrada, 
Fernando do Noronha, 
Natal, Praia do Pipa, Sertão, João Pessoa, 
Recife, Olinda, Porto Galinhas, Maragogi, 
Maceió & Aracaju

Det Grønne Brasilien  24-35
Foz do Iguaçu, Yacutinga, Bonito
Pantanal syd til nord
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Karneval, kaffe og 
kønne piger... 
Samba, regnskov og fodbold. Brasilien er et land 
med mange varemærker. Men hvorfor nøjes med 
det kendte, når landet også er en sand skattekiste 
af endnu ukendte rejsemål?

Kæmperiget venter med 
et væld af spændende 

oplevelser for den 
rejsende. Med sine 8,5 mio 

kvadratkilometer dækker 
Brasilien næsten halvdelen 

af det sydamerikanske 
kontinent. Ja, faktisk kunne 

Danmark ligge i 
Brasilien 200 gange 

- og så havde vi godt vejr 
året rundt!

Paulo, Brasiliens største og vigtigste by, er nok 
betydningsfuld for handel og industri, men ikke 
for turister. Her deler Rio og Salvador helt klart 
førstepladsen. Rio er kendt for sin sensuelle og 
dramatiske natur, mens Salvador kan prale af sin 
historiske plads, ikke alene mellem fortid og nutid, 
men også mellem Europa, Afrika og Latinamerika. 
At gå på opdagelse i Salvadors gader er i sig selv 
en fortryllende oplevelse.
Byer behøver dog ikke være store for at trække 
turister. Læs for eksempel om Ouro Preto, der ikke 
er større end en dansk stationsby, men rummer 
oplevelser nok til en hel uge.

strandene
Brasiliens kystlinie er den længste ubrudte kyst-
linie i verden og rummer stadig hundredevis af 
uspolerede vidunderlige strande. Selv ved mil-
lionbyen Rio skal man blot køre i 40 minutter for 
at finde strande, der er mennesketomme - i hvert 
fald på hverdage.

Sand, vand 
& palmer

D en enorme størrelse betyder nu ikke kun 
store geografiske forskelle, men også vidt 
forskellige kulturer fra nord til syd. India-

nerne, Brasiliens oprindelige folk, menes at være 
kommet til landet for 20.000-30.000 år siden. 
Man strides stadig om, hvorfra og hvordan de 
nåede dertil.
Portugiserne har dog haft den største indflydel-
se. Fra dem arvede indianerne katolicismen, det 
portugisiske sprog samt mange af dagligdagens 
måder at gøre tingene på. Kombinerer man det 
med livsglæden, rytmesansen og den menneske-
lige åbenhed, der kom med de afrikanske slaver, 
har man den brasilianske folkekarakter i en nød-
deskal. Og den har alle, underordnet om de er 
regnskovsindianere eller forretningsmænd i São 
Paulo.

Byerne
En del af byerne i Brasilien rummer flere men-
nesker, end der er indbyggere i Danmark. São 

Omvendt kan man ved de store byer finde stran-
de, hvor menneskemylderet og det at blive set er 
afgørende.
Brasilianerne bruger ikke kun strandene for at 
blive brune og slappe af. De kommer for at blive 
set under palme-parasollerne og i selskab med 
vennerne. Gerne med de indsmigrende rytmer 
som baggrundsmusik for skuespillet.
Nordpå er strandene dramatiske med høje klitter 
i tørre landskaber. Her er kørsel i små strandbiler 
- beachbuggies - en populær fritidsfornøjelse.
Omkring Salvador eksploderer de grønne palme-
lunde ved strandene med eksotiske navne som 
»Den Grønne Drøm« og »Allahs Have«.
På de mere urbaniserede strande sydpå møder 
man kontorpigerne, der har mere travlt med at 
kigge på sig selv end på det smukke sceneri.
Overalt træffer man fiskere, der tilbereder målti-
der af skaldyr, man end ikke har hørt om i Dan-
mark.
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Eco-Brasilien

naturen
Verdens største regnskov, Amazonas, ligger i 
hjertet af Brasilien og har en utrolig variation af 
plante- og dyreliv. Et mindre kendt naturområde 
er Pantanal i staten Mato Grosso, et sumpet om-
råde på grænsen til Paraguay og Bolivia. Her er 
dyrelivet endnu rigere end i Amazonas.
Brasilianernes indstilling til regnskovene og den 
økologiske cyklus i det hele taget går i disse år 
mod en langt større selvforståelse, der forhå-
bentlig på lang sigt vil være med til at værne om 
landets unikke flora og fauna.

Koloni 
& Kultur
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rio de Janeiro

Når man siger ordene 
Copacabana, Ipanema, 

Sukkertoppen og ikke mindst 
Rio de Janeiro, så er der nok 

ikke den person, som ikke 
starter deres egen film på 

nethinden. 
Det er ikke uden grund, 

at Rio de Janeiro kaldes 
for ”Den Vidunderlige By” 

eller ”Cidade Maravilhosa”. 
Brasilianerne siger selv, at 
det tog 7 dage for Gud at 

skabe verden, og at han 
på 8.dagen skabte Rio 
de Janeiro - og hvilket 

vidunderlig arbejde har han 
ikke udført!!! Beliggende 

ud til langstrakte strande, 
omgivet af bjerge med 

runde kvindelige former og 
beklædt med frodig jungle. 

Her imellem rejser byen 
sig mod himlen for at finde 

plads til alle os, som vil 
smage på paradiset.

det med jeep op ad den snoede vej, der ligger kli-
stret fast på bjerget, og hvor junglen ind imellem 
afslører storslåede nye vinkler på byen, som vi nu 
er i gang med at opdage. I 2003 indviede man fa-
ciliteter for gæster i kørestole, så alle er velkomne. 
Uanset om man tager den ene eller den anden vej 
op og næsten uanset vejret, så er turen til Corco-
vado en tur, man ikke må snyde sig selv for. Har 
man blot et kort stop i Rio de Janeiro, så hop på en 
af vores jeepture, der inkluderer dette.

Tijuca-skoven
Vi forlader igen Corcovado, og det går nu ned 
gennem »Floresta da Tijuca« , en 120 km2 stor 
nationalpark midt i Rio, faktisk den største skov i 
nogen by og resterne af den Mata Atlântica, ky-
stregnskov, der engang dækkede Brasiliens kyster. 
I forrige århundrede var skoven næsten væk og 
bjergene var kaffefarme, men dette store udstrak-
te bjergområde dækket af eksotisk tropevegeta-
tion, er med lidt hjælp igen blevet til byens lunge, 
der næsten får lov at passe sig selv. 
Der findes i området velholdte veje og stier, der 
gør det nemt at komme omkring og foretage 
både spadsereture og picnics. Her er både vand-
fald, små elversøer, gode restauranter og roman-
tiske bryllupskapeller, som ofte benyttes af brasi-
lianerne.  

santa Teresa
Der hvor skoven holder op, og husene begynder, 
starter den næste del af eventyret. Dette er det 
fortryllende bohemekvarter, Santa Teresa, der er 
noget af de sidste af det forrige århundreds Rio 
der er tilbage. Smalle, bugtede gader og gamle 
bygninger. Dette, krydret med sporadiske smukke 
panoramiske udsigter over Rio, er så absolut by-
delens attraktion. Bydelen er fyldt med hyggelige 
barer og den er tilholdssted for kunstnere og bo-
hemer. Ved et besøg i bydelen bør man bl.a. besø-
ge en række gallerier og museer som f.eks. Parque 
das Ruínas, der er blevet et symbol på distriktet. 
Fra terrassen af den engang så prægtige villa, har 
man en af de smukkeste udsigter ned over Rio, 

Vi vil gerne vise dig byen fra dens bedste sider, 
så sæt dig blot ombord på ladet af vores ud-
rangerede jeep og nyd udsigten. Her er ikke 

plads til udflugtsbusser og guider med paraplyer. 
Rio skal mærkes med vind i håret og uden tag 
over hovedet. Rio har så mange smukke sider, at 
der ikke skal hjælp til at blive forelsket, men Rio 
er også en dame, man ikke blot møder og falder 
for, der er nok at se på og opleve. Hun er skøn og 
maravilhosa, men for at kærligheden skal udvikle 
sig, skal man se hende fra de rette vinkler, og der-
for starter turen mod toppen af Rio. Da Rio’s stør-
ste seværdighed er dens naturlige beliggenhed 
mellem havet og bjergene, er det ikke så mærke-
ligt, at to af byens mest kendte seværdigheder er 
to højtliggende udsigtspunkter, hvorfra man kan 
nyde byens enestående skønhed. 

Corcovado
Højt hævet over Rio de Janeiro, på Corcovado-
bjerget, står den frelsende Kristus og favntager 
Rio, som sagde han: ”Her vil jeg da gerne bo”. Det 
er et fantastisk syn, der ligger for hans fødder. Ret 
fremme ligger »Sukkertoppen« (Pão de Açucar), 
der herfra ligner en lille, men udsædvanlig smuk 
knold i vandet. Faktisk synes det, at Rio’s to vig-
tigste ikoner står og ser på hinanden. Drejer vi os 
lidt, kommer Copacabana-stranden, og der i det 
fjerne ligger strandene Ipanema og Leblon, der 
sluttes af med endnu et par bjerg af mindst lige 
så imponerende karakter som Corcovado, nemlig 
Pedra da Gávea og de to brødre Dos Irmãos. Blik-
ket vender tilbage og vi passerer lagunen Lagoa 
Rodrigo de Freitas, og herefter følger den store 
Joquet Clube, hestevæddeløbsbanen, inden vi er 
tilbage ved Kristus-figurens venstre fod. Det er 
det Rio, vi nu skal i gang med at gå på opdagelse 
i. Lige nu skinner solen, men nogle dage stikker 
Jesus hovedet op i skyerne, og så kan der trods 
en varm sommerdag ved stranden i Copacabana, 
være bidende koldt på toppen.
Corcovado kan nås enten med tandhjulsbanen, 
der på 16 min kører fra Cosmo Velho og langsomt 
kravler op mod udsigten, gennem den tykke regn-
skov der beklæder bjerget, eller som vi har gjort 

Den vidunderlige by
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Botafogo og Pão Açucar. En tur til Santa Teresa 
er ikke komplet uden en tur med den oldgamle 
sporvogn, der transporterer turister og lokale, 
siddende eller hængende ud over siden, over de 
toppede brosten og henover akvædukten Arcos 
da Lapa, direkte ned til det centrale Rio. Hop med 
om bord på Lago do Guimarães og kør med til 
centrum af Rio.

rio de Janeiros centrum
Sporvognen ender i baghaven på Rio’s futuristiske 
katedral, der som en betonkegle strækker sig op 
mod himmelen. Som nabo til denne finder man 
Petrobras karakteristiske sammensatte kube. Alt 
er dog ikke nyt. Dette var Rio’s vugge, og selv om 
der er drevet meget rov på område, rummer den 
stadig bygninger fra fordomsdage, som kejserens 
gamle residens Paço Imperial, der i dag er kultur-
hus. Og nu vi er i gang med kulturen, så er der Tea-
tro Municipal, som er en tro kopi af Pariseroperaen. 
Man skal dog lede lidt mellem bankerne, kontor-
paladserne og højthævde gadegennembrud, for 
at få den rette fornemmelse af Rio’s Centrum. Det 
er faktisk bedst at komme her med en guide.
 

strandene
Det er nu tid til at forlade det gamle Rio, og næ-
ste stop er strandene.Vi kører først langs Glória og 
Praia Flamingo og de store grønne områder, der 
ligger ned til denne. Dette var en del af byplan-
læggeren Brule Marx’s masterplan til at forandre 
Rio. Området er en opfyldning, hvorpå man har 
lavet en mægtig park, der bl.a. blev brugt under 
World Summeit. Gloria er Rio’s gamle strandkvar-
ter, hvorover det hæderkronede gamle Hotel Glo-
ria knejser. I dag er der langt til vandet, og disse 
strande egner sig ikke rigtig til at bade fra. Dette 
er også hjemsted for Marina da Glória, hvor de 
rige cariocas har deres både liggende, og det er 
også herfra at bådudflugterne på Bahia da Gua-
nabara starter.
 

Bahia de Guanabara
Inden frokost er det tid til at se Rio fra en lidt an-
den vinkel. Vi skifter fra papegøjens til frøens per-
spektiv. Fra Marina da Glória hopper vi ombord på 
en skonnert og sejler ud i bugten. Vi slår et smut 
ind omkring Botafogo og sejler op langs med Urça 
og Pão do Açucar for at krydse over mundingen 
af bugten til Fortaleza de Santa Cruz, der bevog-
ter indsejlingen til den strategiske bugt. Herfra 
går det langs kysten til MAC (Museet for nutidig 
kunst), hvis bygning er tegnet af Niemeyer, en fu-
turistisk UFO der er landet på klipperne nær stran-
den i Niterói, inden vi sejler langs med broen, der 
forbinder Rio med Niterói. Man siger i øvrigt om 
Niterói, at det eneste byen har, som Rio ikke har, 
er udsigten til Rio. På vejen tilbage kommer vi tæt 
hen under Ilha do Fiscal og landingsbanerne for 
Santo Dumonts lufthavnen, inden vi igen lægger 
til i marinaen. 

Frokost
Nu melder sulten sig, og så er det da heldigt, at en 
af Rio’s bedste restauranter ligger på den yderste 
spids af Botafogo-bugten, med udsigt til Morro 
de Urça og Pão de Açucar. Dette er en filial af Rio 
Porção. Bygningen er nok moderne, men alt deko-
rationen er smagfuldt lavet af nedbrydningsmate-
riale, og fra restaurantens store vinduer er der en 
fabelagtig udsigt over vandet. Når først tjeneren 
har vist den besøgende på plads og er kommet 
med drikkevarer, er det tid til at kaste sig over et 
overdådigt måltid mad. Buffeten bugner med alt 
lige fra gazpacho, knasende sprøde salater og ita-

lienske oste til det helt store sushibord, efterfulgt 
af kød på spyd der bliver båret rundt så længe som 
appetitten rækker. Man styre det selv med en lille 
brik med to sider - grøn betyder ”bare kom an”, og 
rød ”jeg venter lige lidt”. Sig bare nej til de første 
stykker kød, det er de dårligste. Brasilianerne ved 
at det gode kød kommer, når man er ved at være 
mæt. Hvis appetitten stadig ikke har fået et knæk, 
så er der dessertbordet - men pas på det sætter 
sig på sidebenene, og de er alle uhyggeligt søde.
 

sukkertoppen 
Når den sidste bid er klemt ned, er det tid til at 
komme videre, og vi kan ikke undgå at se vores 
næste mål for dagens oplevelser, Pão de Açucar, 
som vi har haft udsigt til gennem hele frokosten. 
»Sukkertoppen« (Pão de Açucar), er en 396 me-
ter høj granitklippe, der tårner sig op ved kysten 
nord for Copacabana. Udsigten fra Sukkertoppen 
er vidt forskellig fra Corcovado, idet man herfra 
ser ind mod byen og ned af Copacabana-stran-
den. Man når »Sukkertoppen« med en tovbane 
fra kvarteret nær Praia Vermelha, først til Morro 
da Urça og herfra med endnu en tovbane til top-
pen af Sukkertoppen. Vi er måske lidt for tidlig på 
den, da det bedste tidspunkt at besøge stedet på 
er sidst på eftermiddagen, hvor man i skumringen 
kan nyde at Rio’s lys tændes som perler på en snor. 
Synes man i øvrigt, at det med tovbanen er noget 
fis, er man velkommen til at forsøge at klatre op 
på ydersiden. De fleste kan være med, men det 
kræver en guide.

På indkøb
Ombord i jeepen igen kører vi nu mod Copaca-
bana, men på vejen bliver vores opmærksomhed 
fanget for en stund af Rio Sul, der er et af Rio 
største shoppingcentre. I Rio Sul, og i Rio’s andet 
store shoppingcenter Barra Shopping, der ligger 
en meget lang køretur mod syd, findes alt hvad 
hjertet begærer inden for mode, musik og brugs-
kunst, samlet på vanlig indkøbsvenlig maner, 
men da overskriften på vores tur er ”Rio uden tag”, 
gemmer vi vores indkøb til en anden dag, og det 
samme gælder for de chikke boutiques, der findes 
langs den brede Rua Visconde de Pirajá og Ataulfo 
de Paiva i Ipanema. Turen til centret har dog ikke 
været forgæves, for i stedet for at køre gennem 
tunnellen til Praia Copacabana, tager vi den på 
gamle vej op over bjerget, og på den måde møder 
vi Copacabana ligesom de første turister, der kom 
her til i begyndelsen af det forrige århundrede 
 

Copacabana 
Rio er nok mest berømt for sine strande, hvoraf 
Copacabana og Ipanema er de mest kendte. 
Strande man gennem tiden har forbundet med 
tandtrådsbikinier, og Ipanema’s udødeliggørelse 
gennem Antonio Carlos Jobims sang om ”The 
Girl from Ipanema”. Strandenes ansigt er godt nok 
ikke længere det sammen. Høje turistpaladser og 
dyre lejligheder præger strandene, men man kan 
alligevel fornemme stemningen fra fordoms glo-
riaværdige dage, når man står foran Copacabana 
Palace Hotel, der var en af de første bygninger 
på stedet, og i dag stadig er Rio de Janeiros for-
nemste hotel. Bugten foran hotellet tager virkelig 
pusten fra den besøgende. Om det er første, eller 
adskillige gange senere, er følelsen den samme. 
Indrammet af Pão de Açucar og Praia Leme til 
højre, og ret fremme Praia Copacabana der ender 
4,5 km senere ved Arpoador, omkranset af bjer-
gene og lokkende bølger, badenymfer, samba og 
drenge med bar overkrop, der spiller fodbold eller 
strandvolley. De kilometerlange strande er en op-

levelse i sig selv, og ville man indfange stemnin-
gen fra dem alle, kunne man bruge flere uger.
Strandlivet i Rio er nemlig ikke blot en udflugt til 
havet. Nej, for »Cariocaerne«, som byens 15 millio-
ner indbyggere kaldes, er tilværelsen på strandene 
en hel livsstil. En stil, som har med både livsglæde 
og livsnydelse at gøre. Cariocaerne tilbringer 90% 
af deres fritid på strandene, hvor de kommer både 
for at feste, mødes med venner og ikke mindst for 
at blive set. Intet andet sted i verden handler det 
så meget om at se godt ud og føre sig frem. 
Strandene er inddelt i afsnit opdelt med livred-
derstationer, der her kaldes for en ”posto”. Dette 
er en meget praktisk foranstaltning, idet forskel-
lige typer og observanser har det med at samles 
på forskellige afsnit af stranden, så man er sikker 
på at sidde blandt ligesindede. 
 

Den vidunderlige by

rio på to hjul
På grund af Rio’s beliggenhed mellem bjerge og 
vand, er strandene desværre også fyldt med biler. 
Men fra lørdag eftermiddag og hele søndagen er 
bilerne forment adgang, og fodgængere, cyklister 
og skatere breder sig ud over bilernes enemærker. 
Man behøver ikke medbringe sin egen cykel, hvis 
man vil tage del i festen. Adskillige steder langs 
stranden kan man for et symbolsk beløb leje en 
cykel og selv udforske strandene helt fra Gloria 
til Leblon mod syd og rundt om Lagoa de Fraitas. 
Skulle opholdet i Rio ikke inkludere en weekend 
så fortvivl ikke, man kan stadig leje cykler og med 
masse af cykelstier og veje, er det stadig en ople-
velse, man ikke skal snyde sig selv for. Vi kan også 
arrangere dette hjemmefra, hvor man bliver fulgt 
af en dansktalende guide, som kan krydre turen 
med små historier om Rio.

en stille drink
Saltvandet, det skarpe lys og den pulserende 
varme, eller måske den blotte cykeltur, har for-
mentligt givet den besøgende tørst. Heller ikke 
her kommer Rio de Janeiro til at skuffe den besø-
gende. Selv synes vi ikke, man er kommet til Rio 
uden at have smagt på landets nationale drik, en 

”caipirinha”. Man tager en lime, skærer den i både, 
knuser den sammen med rørsukker, tilsætter en 
god håndfuld knust is og 5 cl. Cachaça (der er den 
lokale sukkerrørsbrændevin) eller vodka for de 
knapt så modige. Den drikkes af et lavt glas med 
to små korte sugerør. En anden mulighed for at 
slukke tørsten, er at stoppe ved en af de mange 
boder langs med stranden og købe en perfekt 
isafkølet øl. Men nu da vi er på opdagelse i Rio, 
skal vi også finde en ægte ”botequins”, der over-
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sat betyder taverne eller blot en bar eller et hus, 
hvor man må sælge alkohol. Der er rigtig mange 
af disse, og nogle enkelte af botequins’ernes hi-
storie går mere end 150 år tilbage. Spørg din 
guide eller rådfør dig på hotellet hvilke der er ”in” 
lige nu og her. Skal vi dog anbefale en, så bliver 
det Barcarense på Rua José Linhares 85 i Leblon, 
hvis gamle jernborde flyder ud på gaden som en 
balkon. Her kan man nyde en velskænket ”choop” 
(fadøl) på brasiliansk stil, sammen med lidt feijão 
og bolinhos (bønner og små dybtstegte boller 
med blandet indhold fra fisk til ost). Andre vil 
måske foretrække en havudsigt, og her vil vi nok 
foretrække Barril 1800, der mere er en restaurant. 
Fra bordene, der ligger ud mod vejen og stranden, 
kan man næsten fornemme linjerne i Antonio 
Carlos Jóbims sang, når pigerne graciøst passerer 
forbi.

ipanema&leblon
Dagens sightseeing er ved at komme til en ende. 
Leblon foretrækkes nu af mange, når det gælder 
valg af hotel. Selv synes vi, at stranden er mindre 
dramatisk, området præges for meget af beboelse 
og hotellerne her ved godt hvad de koster. Områ-
det er en blanding af de oprindelige små byhuse, 
der langsomt er ved at blive opslugt af moderne 
byggeri, men det har sine mondæne øjeblikke 
som f.eks. omkring Praça N. S. da Paz, og på vejen 
der løber langs med Lagoa er enkelte af de gamle 
byhuse omdannet til restauranter. Er det søndag, 
og butikkerne er lukkede, så snyd ikke dig selv for 
Rio’s berømte ”Hippiemarked”, der faktisk er et vel-
organiseret og farverigt marked med kunsthånd-
værk. Det ligger nær begyndelsen af Ipanema ved 
Praça General Osório i gaderne bag Barril 1800.
 

lagoa
Er man på cykel og har lyst til at udforske lidt mere, 
venter der 9,5 km lang rute rundt om »Lagoa Rod-
rigo de Freitas«, lagunen bag Ipanema & Leblon. 
Jogging- og cykelstier indcirkler lagunen, og med 
passende mellemrum ligger kiosker, barer og 
små restauranter, hvorfra man kan nyde udsigten 
over lagunen, der dramatisk flankeres af Pedra do 
Gávea i den ene ende og Corcovado i den anden 
ende. Påklædningen er uformel, og det skorter 
ikke på kolde ”choop” og levende musik. Har man 
lyst til at betragte det hele lidt udefra, kan man 
leje en pedalbåd.
 

natten kalder
Mørket er ved at komme os i møde, og der skal 
også være lidt oplevelser til de følgende dage. Det 
går tilbage til hotellet. Søg mod poolen på hotel-
lets tag, og nyd en kold drink mens solen går ned 
over byen. De fleste hoteller har en hyggelig bar 
og en swimmingpool på taget. 
Det er nu tid til at klæde om til nattens oplevelser. 
Dette kræver lidt planlægning. Hvad med noget 
at spise? Rio er rig på restauranter. Prøv f.eks. de 
cafeterialignende steder hvor man betaler, for det 
man spiser. Man tager for sig af retterne på et stort 

”tag-selv-bord”, og herefter betales der pr. gram. 
Denne type af spisesteder hedder ”comida á kilo”, 
men man kan da også gentage eftermiddagens 
kødorgie på en af de mange andre fremragende 
churrascariaer. Eller hvad med lidt let - i Brasilien 
findes der en meget stor gruppe af japanske ef-
terkommere og derfor også masser af sushi og 
andet japansk mad af fremragende kvalitet. Og 
hvis det skal være alt godt fra havet, har Marius 
Crustaceos en god restaurant med 4 meter åbne 
vinduer mod stranden i den stille ende af Leme. 

Den fungerer efter samme princip som et Chur-
rascaria, hvor man kan spise alt, hvad man kan af 
alt godt fra havet. Man kunne også lede efter en 
restaurant, hvor middagen glider over i hyggeligt 
samvær som f.eks. Caroline Cafè på Rua J. J. Sea-
bra, 10 – Jardim Botânico.
Når så middagen er veloverstået, kunne man 
overveje et sambashow, og der findes et par 
stykker i Rio, som det hæderkronede Plataforma. 
Showet er nu nok mest for turister, der ikke kun-
ne være her til et karneval. Dragterne, og nogle 
gange manglen på samme, er storslåede, men 
stedet tiltrækker naturligvis kun turister, og egen 
deltagelse strækker sig til de turister, der bliver 
hevet op på scenen for at synge en af fædrelan-
dets vemodige sange. Andre med lyst til at danse 
søger mod Help, der er et kæmpe diskotek på Av. 
Atlântica. Der er en overvægt af lokale piger, der 
meget hurtigt bliver forelskede, og det kan koste 
på mange planer. Det skal dog siges, at kommer 
man som par, bliver man ladt i fred. Ønsker man 
blot at se lidt på denne del af Rio’s liv, så kan det 
anbefales at hænge på den udendørs café, der lig-
ger foran Help.
Er man villig til at kaste sig ud med de lokale, så 
kan området omkring Lapa anbefales, det vil sige 
under Arco de Lapa, hvor en række barer, restau-
ranter og natklubber tiltrækker det mere voksne 
publikum. 
 

Morgen i rio
Selv om det blev sent den foregående nat, så er 
Rio ikke stedet at sove længe. Kridt løbeskoene 
og tag en tur langs Praia Copacabana, inden du 
velfortjent kan komme tilbage til hotellets over-
dådige morgenmad. Fade med frisk frugt, kurve 
der bugner af brød og lidt lune retter, spande af 
blød brasiliansk kaffe samt dagens oplevelser 
venter forude.

Jardim Botánico
Start dagen i Jardim Botánico, Rio’s berømte bo-
taniske have. Haven blev grundlagt i 1808 og det 
er så absolut imperial-palmerne, der strækker sig 
mod himlen, der er blevet parkens vartegn. Op-
rindeligt blev palmerne smuglet ind fra Mauritius, 
som en gave til Kong João IV i 1810. For de bota-
nisk interesserede er der 8200 typer af planter fra 
hele Brasilien, og for andre dødelige er det et kær-
komment pusterum fra Rio’s pulserende rytmer. 
 

sommerfugle i maven
Fra Jardim Botánico er det fristende at tage op i 
skoven til Pedra Bonita, der udover den flotte ud-
sigt, også er startstedet for en rigtig Rio-oplevelse. 
Fra en platform har modige brasilianere i årevis 
kastet sig ud med paraglidere og deltavinger for 
en lille ½ time senere at lande på Praia Pepino, der 
ligger for enden af São Conrado-stranden. Har 
man lyst og mod, medtager de passagerer. Dette 
er ikke uden fare for eget liv, da der hvert år for-
ulykker en eller to vovehalse, men er det sagt, så 
er suget i maven, vindens kærtegning af kroppen 
og prøvelsen, noget der ikke kan beskrives men 
skal opleves. Det er ikke alle piloter, der er lige 
gode og har alt udstyret i orden. Vi hjælper gerne 
med at finde den rette pilot.
 

rio mod syd
Med fødderne i sandet på Praia Pipino, fortsætter 
turen mod syd til Barra da Tijuca eller blot Barra, 
en bydel som er skudt op med lynets hast gennem 

de sidste 10 år. Det er her den bedrestillede del af 
befolkningen bor og det på trods af trafikken, der 
hver morgen snegler sig ind til arbejdspladserne 
i byens centrum og hjem igen om aftenen. Flere 
hoteller er i de seneste år skudt op her. Man kan 
faktisk bade i vandet, og så ligger stedet tæt på 
det store konferencecenter, Rio Centro, og derfor 
værd at overveje for konferencedeltagere.
Når man igen forlader Barra, kan man ved Prain-
ha og Grumari fornemme hvorledes kysterne 
så ud, da de blev opdaget for over 500 år siden. 
Dette er surfernes paradis. Vandet er rent, og her 
er absolut ingen infrastruktur. I dag er stedet en 
nationalpark og hermed bevaret for eftertiden.
Efter Prainha stiger vejen igen brat, hvor vi fin-
der en stille retræte og et passende frokoststop 
på toppen af Pedra de Guaratiba, hvorfra der en 
storslået udsigt ned over Kongernes Bugt, med 
Ilha Grande i baggrunden. På den anden side af 
den lille weekend-by Guaratiba, finder man Sitio 
hvor Roberto Brule Marx, landskabsarkitekten 
bag bl.a. Brasilia og opfyldningerne ved Rio, har 
skabt en pragtfuld have på en nedlagt kaffefarm. 
De fleste af havens planter har han selv indsam-
let rundt omkring i Brasilien, og i huset kan man 
se udstillinger af hans egne malerier og tekstiler, 
sammen med hans samling af brasiliansk folke-
kunst og peruviansk keramik. Besøg og rundvis-
ning skal bookes i forvejen.
 

rio er roligere
Alle har læst eller hørt om, hvor farlig Rio er. Nu 
forholder virkeligheden sig dog ikke sådan. Rio 
har i den seneste årrække ændret sig betydeligt. 
Mere politi på strandene og i turistområderne 
og en ændring af økonomien, får i dag Rio til at 
fremstå som en helt ny by. De små strandbarer, 
der tidligere var tømte efter mørkets frembrud, er 
nu pakket med Cariocas, den bedste indikator for 
at noget er sket. Vi skal selvfølgelig stadig hen-
stille til, at man passer på, som man gør i enhver 
anden storby, men lad frygten blive hjemme og 
spring ud i Rio’s forunderlige verden - dog med 
fornuften i behold og en sund skepsis over for de 
mennesker, der er umiddelbart rundt omkring 
én. Lad især vær med at gå på stranden tidligt 
om morgenen og efter mørkets frembrud.
 

Karneval
Det berømte karneval i Rio varer fire dage og fem 
nætter. Startskuddet er lørdagen før vores faste-
lavnsmandag, og festlighederne slutter onsdag 
morgen. Dette er byens, eller rettere sagt hele 
Brasiliens, største fest, og i Rio de Janeiro får det 
mildt sagt byen til at gå ud af sit gode skind. Tu-
sindvis af store og små fester smelter sammen, så 
man til sidst befinder sig midt i én stor folkefest, 
der ingen ende synes at tage. Men når det er sagt, 
så er karnevalet først og fremmest lukkede fester 
i klubber, på diskoteker osv. Leder man de mere 
folkelige fester på gader og stræder, er det andre 
steder i Brasilien, der skal søges. Mange udlæn-
dinge finder karnevalerne i Salvador og Olinda 
mere ægte og mere altfavnende. Alle steder i 
landet skruer hotellerne priserne op til astrono-
miske beløb, og Sambadro, hvor de store optog 
finder sted, syder nok af liv, men det har sin pris 
at deltage.
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Maracanã
Brasilien og fodbold hører sammen, og man 
kan ikke sige fodbold uden samtidig at tænke 
på Maracanã, Rios 100.000 tilskuer store sta-
dion, der blev bygget til VM i fodbold i 1950. 
Stedet skal helst ses fyldt med cariocas og 
hvilken anden kamp end mellem Flamengo 
og Fluminense, Rios to største klubber, brin-
ger sambarytmerne frem blandt spillerne på 
banen, og samtidig sætter tilskuerne i kog på 
arenaen, der omgiver denne. Er man ikke til 
fodbold, så kan man i det mindste være med 
til folkefesten kl. 17.00 om søndagen, når kam-
pen spilles. Har man lyst til at deltage, så køb 
udflugten hjemmefra, da det ikke er ligetil at 
komme frem og tilbage endsige få billetter, 
når de gode kampe spilles.

aktiv rio
Rio er en by for de aktive. Når solens første strå-
ler rammer byen er de første joggere i gang på 
Av. Atlântica. Jogging er her virkelig for alle. 
Som alt andet i Rio foregår det i et adstadigt 
tempo, man mere går end løber. Det er her, på 
de 4,5 km som Copacabana stranden strækker 
sig over, at man oplever og kommer tæt på 
hverdagen i Rio. Det er også om morgenen, 
man får det smukkeste kik fra stien under Pão 
Acucar ned over Leme, når lyset falder rigtigt. 
Om søndagen, når stranden er spærret af for 
biler, breder joggerne sig over hele vejen og 
deler området med cykler. Så er det tid til at 
leje sig en cykel. Fra Flamengo i nord, via Bo-
tafogo, Leme og Copacabana via Ipanema og 
helt ned til Leblon, er det cyklerne, der er kon-
gen for en dag. I et roligt tempo, så man når at 
få det hele med samtidig med, at man får vind 
i håret. Har man stadig energi tilbage, kan man 
tage de 9,5 km rundt om lagunen med.
Har man ikke fået spænding nok for en dag, er 
der altid de 25 min tilbage, som det tager at 
kaste sig ud i et tandemsglid fra toppen af den 
510 meter høje klippe Pedra Bonita til Pepino 
stranden ved São Conrado. Det kan arrangeres 
for en beskeden sum og de fleste overlever.
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Udflugter
 Jeep Tour - rio set fra en gammel jeep

I Rio kan vi naturligvis tilbyde de gode gamle udflugter med turistbusser, men 
vil man virkelige opleve Rio med lidt vind i håret og se byen fra lidt skæve vink-
ler med en panoramaudsigt 180 grader rundt fra ladet af en udrangeret jeep, 
så anbefaler vi dette langt, da grupperne samtidig er små. Når blot 2 personer 
ønsker at køre en af nedenstående ture, så er de garanteret. Det lille firma Jeep 
Tours har fundet sig en niche og viser byen frem på deres ture til Floresta Tijuca, 
Rios grønne lunge, på tværs af Rio største Favela, Favela da Rocinha, og langs 
nogle af byen bedste udsigter fra Corcovado ad bagvejen til udsigten ned over 
byen fra det gamle kvarter Santa Teresa. 

Floresta Tijuca  - 4 timer
Turen til Floresta Tijuca byder på modsætningen mellem stenjunglen og den 
tropiske skov i midten af byen. I ombyggede jeeps køres der mod første stop 
Cachoeira dos Macacos - Abevandfaldet, hvor man får en introduktion til Ma-
cumba, -mødet mellem afrikansk og europæisk religion. Næste stop er Vista 
Chinesa - Det Kinesiske Udsigtspunkt, hvor det er tid til at tage billeder, sam-
tidig med at skovens historie fortælles. De følgende stop er Mesa do Empera-
dor -Kejserens Bord, som den kejserlige familie brugte til picnic og Cascatinha-
vandfaldet, hvor der er tid til en forfriskning. Nu skal benene strækkes på en 
lille travetur på ca. 1 time ad en nem sti. Her fortælles der lidt om botanikken og 
betydningen af at bevare skoven, og med lidt held får man mulighed for at se 
aber, forskellige tropiske frugter og det rige fugleliv. Der vil også være mulighed 
for et naturligt brusebad. På vej tilbage mod hotellet rundes Praia Pepino for 
enden af São Conrado, ad Estrada das Canoas, hvorfra man kan beundre Rios 
»hang-gliders« når de lander efter at have svæve over byen.

Corcovado - 4 timer
Fra hotellet køres der til Cosmo Velho og herfra til Corcovado, hvor den frelsen-
de Kristus står og passer på Rio. Fra Corcovado køres der ad Estrada das Paineras 
for at komme til Praça Alfonso Vizeu, der er beliggende i det smukke Alta de Boa 
Vista. Efter besøges køres der til Doña Marta Belvader, der ligger lidt neden for 
Corcovado. Herfra er der udsigt ned over Maracanã stadium, samt Bahia Gua-
nabara og Pão Açucar, inden der returneres hotellet.

Corcovado & santa Teresa - 3 timer
Turen går først mod Corcovado. Efter besøget går det mod Floresta Tijuca og 
Santa Teresa. Der stoppes på vej ned ved Dona Marta Belvedere, hvorfra man 
ikke mindst har en smuk udsigt tilbage mod Corcovado, som man netop har 
forladt, men også ned over Maracanã stadium, samt Bahia Guanabara og Pão 
Açucar, inden der returneres hotellet. Efter stoppet er det tid til at tage fat på 
det pittoreske kvarter Santa Teresa, der gennem 60´erne blev midtpunkt for 
hippierne og kunsthåndværkernes Rio. Byens gamle sporvogn er stadig beva-
ret i bydelen, og turen følger den vej ned gennem de snoede gader med de 
smukke huse til Arco de Lapa, inden der returneres til hotellet. Turen kan udvi-
des med en tur med sporvognen over den berømte aquadukt.

Corcovado & Floresta Tijuca - 5 timer
Fra hotellet køres der til Cosmo Velho og herfra til Corcovado, hvor den frel-
sende Kristus står og passer på Rio. Fra Corcovado køres der ad Estrada das Pai-
neras for at komme til Praça Alfonso Vizeu, der er beliggende i det smukke Alta 
de Boa Vista. Efter besøges køres der til Doña Marta Belvader, der ligger lidt 
neden for Corcovado. Herfra er der udsigt ned over Maracanã stadium, samt 
Bahia Guanabara og Pão Açucar. Efterbesøget fortsættes der mod Floresta Ti-
juca, hvor første stop er Cachoeira dos Macacos -Abevandfaldet, hvor man får 
en introduktion til Macumba, -mødet mellem afrikansk og europæisk religion. 
Næste stop er Vista Chinesa - Det Kinesiske Udsigtspunkt, hvor det er tid til at 
tage billeder, samtidig med at skovens historie fortælles. De følgende stop er 
Mesa do Emperador -Kejserens Bord, som den kejserlige familie brugte til pic-
nic og Cascatinha-vandfaldet, hvor der er tid til en forfriskning. Nu skal benene 
strækkes på en lille travetur på ca. 1 time ad en nem sti. Her fortælles der lidt om 
botanikken og betydningen af at bevare skoven, og med lidt held får man mu-
lighed for at se aber, forskellige tropiske frugter og det rige fugleliv. Der vil også 
være mulighed for et naturligt brusebad. På vej tilbage mod hotellet rundes 
Praia Pepino for enden af São Conrado, ad Estrada das Canoas, hvorfra man kan 
beundre Rios »hang-gliders« når de lander efter at have svæve over byen.

Favela da rocinha - 2 1/2 time
Turen går til latinamerikas største slumkvarter. de 150.000 ind-
byggere i kvarteret ville under andre betingelser bo på én af rios 
dyreste adresser med udsigt over leblon og lagoa til den ene side og 
são Conrado til den anden side. dette er kontrasternes tur, hvor man 
kommer nærmere på rios sociale forskelle, når man med lokal guide 
bevæger sig gennem områder, der normalt ikke er anbefalelsesvær-
dige for den almindelige turist. det skal også bemærkes at turene 
jævnligt aflyses, når ”krigen” mellem de forskellige narko karteller 

bryder ud. Fra hotellet køres til rocinha sports Center der bruges 
af acadëmicos da rochina´s samba skole. nu starter turen for alvor, 
når vi på gaderne bevæger os dybere ind i hjertet af kvarteret ad 
Gàveas gader og gyder mod det kommercielle centrum. Undervejs 
stoppes der for at se nærmere på lokal skik og brug. der stoppes 
ved Lago do Boiadeiro´s torvet, hvor der findes et gademarked. 
Hvis det er muligt besøges også det lokale uddannelsescenter og en 
børnehave, hvor en lille gave ikke vil være af vejen. Herefter retur-
neres der til hotellet.

Citytour Corcovado - Halvdags
Fra Cosme Velho, en af de ældste dele af Rio, starter tandhjulsbanen til Corco-
vado - hvor den gigantiske statue af Jesus står og favner Rio. Banen slynger 
sig gennem nationalparken Floresta Tijuca, en bevaret rest af den regnskov, 
der engang dækkede kysten. Fra udsigtspunktet er der en åndeløs smuk pa-
noramisk udsigt over Rio og Guanabara bugten, der bliver syet sammen af 
Rio-Niteroi broen. Som en lille kirke rejser Pão Açucar (Sukkertoppen) sig, og i 
det fjerne ligger Atlanterhavet. På hjemturen køres via São Conrado og Pipino-
stranden, hvor man kan beundre drageflyverne, der bruger de billedskønne 
bjerge som afsæt til rejsen mod kysten. Turen slutter ad Pedra da Gávea, en 
klippe der ligner et dødningehoved, inden der fortsættes ad Av. Niemeyer, der 
løber på en klippehylde langs kysten.

Citytour Pão de açucar - Halvdags
Efter at have set midtbyens vigtigste attraktioner, køres til Vermelha stranden 
i Urca bydelen, hvorfra en tovbane i to bidder, går til toppen af Pão Açucar, 
bjerget der vogter over indsejlingen til Rios havn og Guanabara bugten. Dette 
spektakulære panorama giver et smukt og direkte udsyn ned over Rios berøm-
te strande. Dette er i sandhed som at være aktør på et »Rio postkort«.

Bahia Guanabara  - 4 timer
Transfer fra hotellet til Maria da Gloria, hvor der en saveiro, en brasiliansk skon-
nert, venter på at sejle jer rundt i Guanabara-bugten for et anderledes kik på Rio 
de Janeiro. Man slår et smut ind omkring Botafogo og sejler op lang med Urça og 
Pão do Açucar for at krydse over mundingen af bugten til Fortaleza de Santa Cruz, 
der bevogter indsejlingen til den strategiske bugt. Herfra går det langs kysten til 
MAC (museet for moderne kunst), hvis bygning er tegnet af Nimeier, der som en 
futuristisk UFO der er landet på klipperne nær stranden i Niterói, inden man sejler 
langs med broen der forbinder Rio med Niterói. Man kommer tæt hen under Ilha do 
Fiscal og landingsbanerne for Santo Dumonts lufthavnen, inden man igen lægger 
til i Marinaen.

de tropiske øer - 8 timer
De tropiske øer er et af de mest populære udflugtssteder, hvis man ønsker at 
tage på en endagstur udenfor Rio. Fra hotellet køres med bus til Itacurussa, et 
lille fiskerleje halvanden time sydvest for byen. Her går vi ombord på en skon-
nert, der sejler ud i Sepetiba-bugten. Båden sejler mellem de mange små øer 
og kaster først anker ved en lille privat ø, hvor en veldækket buffet venter. Der 
vil være tid til både solbadning og en dukkert, før turen sidst på dagen går til-
bage til Rio. Skal man rejse videre rundt i Brasilien, eller kommer man fra nogel 
af strandene oppe i nord, så kan vi ikke anbefale turen.

rio By night  - 4 timer
Aftenen starter på en af Rios mange »Churrascarias«. Det er restauranter be-
rømt for, at tjenerne hele tiden vandrer rundt og serverer grillstegt kød. Så 
snart en tallerken er tom, kommer tjeneren med mere - det være sig stegt 
kyllingelever, kyllingehjerter, skinke og op til seks forskellige slags oksekød. Et 
sandt bakkanal for alle ikke-vegetarer. Vegetarer kan derimod kaste sig over 
et lige så lækkert salatbord. Efter middagen fortsætter vi til et samba-show på 
en af Rios bedste klubber. Her vil berømte dansere fra en af Brasiliens samba-
skoler med deres kæmpe karnevalsdragter og medrivende rytmer sørge for en 
underholdende aften. 

Petrópolis - 6 timer
Når Rio om sommeren blev for varm og fugtig, fortrak den kejserlige brasi-
lianske familie til deres sommerresidens i de smukke bjerge godt 53 km fra 
Rio de Janeiro. Turens først møde med det kejserlige tilflugtssted er Palácio 
Quitandinha, der ligger 809 meter over havet. Det er et storslået slot, bygget i 
1944 som kasino og hotel. Efter et kort foto-stop går det mod byens hovedat-
traktion, den kulturelle seværdighed, det kejserlige palads. Dette perfekt beva-
rede sommerslot er bygget i neoklassisk stil. På paladset kan man bl.a. se det 
kejserlige scepter og en 1,7 kg tung krone med ikke mindre end 639 diamanter 
og 77 perler. Efter en time i det kejserlige skatkammer, fortsættes der til Dom 
Pedro d. II sidste hvilested, Catedral de São Pedro de Alcântara, en kirke der er 
bygget i gotisk stil. Tilbage i bussen køres der nu en rundtur, hvor man kan se 
nærmere på bygninger, parker og torve.
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Hoteller i Rio

Premier  Hotel Copacabana ****
Rua tonelero, 205
Copacabana 
Rio de Janeiro

Nye hotel med indretning i moderne 
stil. Hotellet er velbeliggende op til 
Rua Tunelero lige ved metrostop og 
over for Copacabanas Politistation, 
kun 3 blokke fra vandet. Her findes 
en pæn stor lobby samt en hygge-
lige lobby bar. I bunden af lobbyen 
finder man restauranten, der er mo-
derne indrettet. Værelser er store og 
velindrettet med alle moderne be-
kvemmeligheder. Her til kommer in-
ternet. På taget finder man den store 
pool. Her kan man hygge sig under 
solparasollen mens dagens oplevel-
ser falder på plads. Her findes også 
et fitness center.

Miramar Palace ****
Av. Atlântica, 3668
Praia de Copacabana 
Rio de Janeiro

Miramar Palace ligger direkte ud til 
slutningen af Copacabana stranden.
Grundet beliggenheden på et hjørne 
har hotellets værelser enten  hel eller 
delvis havudsigt, og der er 3 katego-
rier. Standard har delvis og er lyse 
og rummelige med to queensize-
senge. Deres børnepolitik tillader to 
børn i et værelse! Mulighed for  ”con-
necting doors”. Receptionen, der er 
nyrenoveret, fremstår lys og venlig. 
Der er restaurant på 1. sal med store 
panorama vinduer, og endnu en 
på taget. Swimmingpool kommer i 
nærmeste fremtid. Hotellet hører til 
den bedre ende af 4* hoteller. 

Excelsior Copacabana ****
Av. Atlântica, 1800
Praia de Copacabana 
Rio de Janeiro

Nyrenoveret i 1998 fremstår Hotel 
Excelsior topmoderne med 233 kom-
fortable værelser og en beliggenhed 
lige overfor Copacabana stranden, 
tæt ved restauranter, barer og butik-
ker. Stor lys lobby med siddeområde 
og tilstødende restaurant. På taget 
findes swimmingpool, der dog ikke 
lever helt op til foto, og desuden er 
der Jacuzzi, motionscenter mm.  
Værelser af standard, superior og de-
lux, hvor det kun er de sidste to kate-
gorier, der har havudsigt. Da hotellet 
er bygget i farvet glas, fremstår væ-
relserne lidt mørke. Der er mulighed 
for ”connecting doors”. 

Copacabana Palace *****
Av. Atlântica, 1702
Praia de Copacabana 
Rio de Janeiro

Copacabana Palace er nok Rios for-
nemste hotel. Det ligger først for på 
stranden og er med sit hvide ydre 
bygget i en smuk klassisk stil. 
Hotellet har haft mange fornemme 
gæster og tiltrækker stadig disse fra 
hele verden. Hotellet byder, ud over 
den almindelige luksus på værelser-
ne, på flere restauranter, bar, shop-
ping-center og swimmingpool. Der 
er to bygninger - den gamle charme-
rende og en nyere tilbygning, som 
indeholder nogle lidt mere ligegyldi-
ge værelser grundet deres beliggen-
hed.  Restauranten går for at være en 
af Rios bedste.

Ipanema Plaza 
R. Farme de Amoedo, 34
Ipanema  
Rio de Janeiro

Nyt hotel ved Ipanema stranden til-
hørende hotelkæden Golden Tulip 
Hotels. Ipanema Plaza ligger kun 
100 meter fra stranden omgivet af 
restauranter, barer og butikker. Der 
er 135 komfortable værelser, som de 
fleste steder med aircondition, tv, tlf, 
og minibar. 
Hotellet har fitness center, sauna 
samt tagterrasse med swimming-
pool og smuk udsigt til havet og 
Ipanema stranden. Fra baren ved 
poolen tilbydes let frokost og forfri-
skende drinks. Derudover er der re-
staurent og businesscenter.

Orla Copacabana ****
Av. Atlântica, 4122
Praia de Copacabana
Rio de Janeiro

Hyggeligt lille hotel for enden af Co-
pacabana. Reception, lobbybar, og 
restaurant fremstår moderne i mar-
mor, glas og stål på en egen kølig og 
dog velkommen stil. Standardværel-
ser er meget små og kan kun bru-
ges af den enlige rejsende. Mange 
af superior har udsigt ned over Av. 
Copacabana, andre til skakt. Lux 
har udsigt over stranden og anbe-
fales på det kraftigste. Fra hotellets 
swimmingpool på taget, er der en 
smuk udsigt ned over stranden.  Her 
findes deslige fitness center, jacuzzi 
mm. Godt 4* hotel, hvis man kan lide 
stilen, hvor kvalitet og pris hænger 
sammen på en fornuftig måde. 

Pestana Rio Atlântica *****
Av. Atlântica, 2964
Praia de Copacabana 
Rio de Janeiro

Dette er bestemt et af de bedste 
hoteller direkte på Copacabana 
stranden. Der er 228 store værelser i 
4 kategorier, hvoraf de fleste har en 
utrolig udsigt, rummelige badevæ-
relser, central aircondition, internet 
mm. Atlantica Hotel lever op til et 
fem-stjernet hotel i alle henseender. 
Bl.a. er der flere butikker samt en 
god restaurant og café. På taget af 
hotellet findes Rio´s nok bedste bar 
og swimmingpool med en udsigt, 
som intet andet hotel kan stikke.
Hotellet er opgraderet med nye 
møbler i lobby og på værelser.  Den 
store oceansuite med altan er den 
bedste i Rio!

Praia Ipanema ****
Av. Vieira Souto, 706
Praia Ipanema  
Rio de Janeiro

På dette hotel betaler man for belig-
genheden i første række mod van-
det.
Værelserne er pæne med klassiske 
møbler. Superior værelser har to sen-
ge og delvis havudsigt, medens lux 
har dobbeltseng og havudsigt. Der 
er et lille hyggeligt siddearrange-
ment og balkon på alle værelser.Ba-
derværelserne er dog små og slidte. 
Swimmingpool og snack bar er der 
på taget. Desuden er der restaurant,  
bar, natbar og fitnesscenter. Rundt 
om hjørnet findes en række gode re-
stauranter og barer i den pæne ende 
af Rios etablissementer.
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CosTa Verde
Den grønne skærgård 

H vad er mere eksotisk for os danskere end 
de jungleklædte bløde bakker og tårnhøje 
bjerge, der flankerer en af Brasiliens mest 

eksotiske kyststrækninger langs den gamle Rio-
Santos vej? Det er ikke sært at 1700 tallets pirater 
brugte bugten som et skjulested, når de i deres 
skibe fortabte sig mellem en af de 370 palmeklæd-

te øer. Her gemte de sig på eksotiske steder som 
Saco de Séu, Himmelsækken, eller gik i land på de 
hvide strande ved Praia Dentista. Bugten er flan-
keret af den forholdsvis uberørte Ilha Grande, Den 
Store Ø, der rejser sig mod himlen og beskytter de 
små bounty-lignende bugter, hvor rigmænd og 
resorthoteller deles om små hemmelige retræter. 

Stedet var glemt og gemt i en årrække, og byen 
Paratí fik lov til at hensygne som en lille rokoko-
perle uden for alfarvej, efter at guldet fra Minas 
Gerais ikke længere kom over Serra da Bocaina til 
den lille havneby.
 
Her er nok til en hel ferie: Ilha Grande, der hensæt-
ter den besøgende i samme tilstand som fiskerby-
erne langs Nordøst-Brasiliens kyster, bugten med 
dragende øer, koloniperlen Paratí med toppede 
brosten og hvidkalkede huse og Sierra da Bocaina 
med den uberørte regnskov.
Costa Verde, Den Grønne Kyst, kommer ikke uden 
et ”men”. Denne grønne kyst får mere regn end 
området nord for Rio. Den mest regnfulde pe-
riode ligger mellem oktober og april. Højsæsonen 
på Costa Verde er i månederne december til midt 
marts, hvor alle pousadaerne er fyldt op med bra-
silianske badegæster. Selve badesæsonen stræk-
ker sig mellem oktober og april. Kommer man 
uden for denne sæson, kan man i perioder stadig 
finde godt dansk sommervejr. Husk regntøj og 
en trøje til den kolde og regnfulde periode, samt 
myggebalsam til hele året, da myggene kan være 
slemme.

Det tager ca. 4 timer at køre fra Rio til Paratí ad den 
snoede vej, der her og der giver den besøgende et 
eksotisk kig ned over strandene. Turen er flottest 
i retningen Paratí mod Rio. Den første del af turen 
fra Rio til Mangaratiba går gennem Rios trøstes-
løse ydre distrikter og fabrikskvarterer. 
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H vis byen Angra dos Reis, der 
ligger i bunden af bugten, er 
kronen på værket, så er det 

desværre en sølle krone på et ellers 
flot kongerige. 

Byen har ikke meget at byde tu-
risterne, og favelaerne breder sig 
med lynets hast i bakkerne omkring 
denne. Men når dette er sagt, er 
byen udgangspunkt for udflugter 
til nogle af de palmeklædte øer der 
ligger spredt som store og små per-
ler i Brasiliens skærgård. 

Fra byen sejler der færger til Ilha 
Grande og i byens umiddelbare 
nærhed finder man en række af Bra-
siliens fornemste resorthoteller. 

anGra dos reis 
Kongernes bugt

Vila Galé eco resort de angre
5*****
estrada Vereador Benedito adelino 8413
Fazenda Tanguá
angra dos reis

Hotellet er uden tvivl designet til at være et af Brasili-
ens bedste resorthoteller med dets beliggenhed 151 
km fra Rio de Janeiro og 7 km fra Angra dos Reis, på 
en hvid sandstrand med krystalklart vand omgivet af 
frodig atlanterhavs jungle. 319 værelser og suiter alle 
med terrasse med udsigt til enten junglen eller havet. 
Der er aktiviteter for alle aldre og børn er velkommne. 
Her finder man alt lige fra olympisk swimmingpool, 
tennisbaner, vandsport, fitness center med sauna, 
cykelstier, heste mm. 5 »inn-resort« restauranter, pub, 
jazz klub, sandstrand og meget mere.

Pestana Carlton Palms Hotel
5*****
estrada Vereador Benedito adelino 3700
retiro
angra dos reis

Lille eksklusivt hotel med 27 luksus bungalows be-
liggende på en 55.000 m2 stor grund mellem atlan-
terhavsjunglen og havet. Bungalowerne er alle på 55 
km2 plus 25 km2 veranda, har alle havudsigt og air-
condition og ligger mellem træerne. De 15 superior 
er udstyret med alle moderne bekvemmeligheder 
fra kabel TV og DVD og i de 12 Deluxe får man des-
uden privat jacuzzi og sauna.
På området findes pool, restaurant med lokal og in-
ternational køkken og i weekenden huser stedet en 
sushi-kok. På den private strand tilbydes kajakker, 
windsurfing og vandski. Der tilbydes deslige ture fra 
hotellet lige fra let trekking i junglen, til båd og dyk-
ker udflugter.

Hotel Portobello
5*****
rodovia rio santos km 47,
Mangaratiba
angra dos reis

Beliggende 1½ time fra Rio tæt ved Mangaratiba, og 
hermed det tættest beliggende »resort« ved Rio. Den 
smukt dekorerede hovedbygning er bygget i polyne-
sisk stil med palmetag i 3 etagers højde. Fra hotellets 
opholdsrum, bar og restaurant er der frit udsyn ned 
over stranden.
Værelserne langs med stranden, kommer i 2 katego-
rier, luksus i stueetagen med direkte udgang til stran-
den og standard på første sal med en altan med god 
plads til ophold. 
Stranden er flot og bred og smukt beliggende i en 
bugt. Fra hotellet udgår ture til de nærmeste små øer 
og strande. Hotellet ejer et større stykke land på den 
anden side af hovedvejen, hvor man bl.a. kan ride og 
tage på safari i en lille dyrepark med dyr fra det syd-
lige Sydamerika eller tage på hjorte og zebra-safari 
på det tilstødende område.
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F ærgen sætter fra land i Angra dos Reís og 
mindre end en time efter lægger den til på 
Ilha Grande, eller ”Den Store Ø” som er den 

rette betydning af øens navn på dansk. Oftest sy-
nes turister, at jo mere ”blod, sved og tårer” det 
koster at komme til et rejsemål, jo mere eksotisk 
må det være, og alene turen ad de bugtede veje 
langs med kysten fra Rio til færge har virkelig væ-
ret en udskrivning i sig selv på denne konto. Øen 
rejser sig massivt og majestætisk op af vandet på 
den anden side af bugten. Dens bakkedrag og 
bjergkamme er iklædt den rene og uforfalskede 
Mata Atlântica - den tykke regnskov der engang 
var det eneste der dominerede disse kyster. Der 
hvor skoven møder kysten går øen i opløsning 
som et krøllet stykke papir, hvor der dybt i bun-

den af disse krøller, skjuler sig små eksotiske 
strande.
Snart er Abraão i sigte. Øjet løber rundt langs 
kanten af bugten, hvor en lille kirke og et par 
pakhuse, fra før verden gik af lave stikker op over 
træernes grønne toppe langs den gyldne strand. 
Bugten er fyldt af små skibe der ligger for anker. 
Båden lægger til og beboerne strømmer os i 
møde for hjælpsomt at tilbyde at bære bagage 
eller anvise et sted at bo. Enden af landgangsbro-
en afslører et lille idyllisk torv, og i gaderne fort-
sætter sandet langs med kysten og ind i baglan-
det. På trods af at dette er en af dagens vigtigste 
begivenheder for de lokale, så ser det ikke ud til, 
at nogen har travlt.  
  

Glemt og gemt
Ilha Grande har ligget gemt bort fra omverdenen, 
og det var først i midten af 80’erne den blev åben 
for turister, idet øen tidlige husede et fængsel og 
agerede træningslejr for det brasilianske militær. 
Ingen kaffe-fazendaer havde fået lov til at fælde 
skoven og turismen kom til øen på et tidspunkt, 
hvor man havde lært lidt om hvordan man kunne 
kontrollere turismen. Abraão er en rigtig charme-

rende størrelse med nogle få gader, enkelte re-
stauranter og et par livlige barer på havnefronten. 
Ingen har travlt og man kunne næsten hensætte 
sig i den tro, at man var kommet til det nordøst-
lige Brasilien, selv om vi kun befinder os lidt uden 
for Rio. Tidligere var her kun et par spartanske 
pousadaer, men langsomt er dette billede ved 
at ændre sig. Flere kommer til og udviklingen sy-
nes ikke længere at være gået helt i stå. Specielt 
i højsæsonen mellem slutningen af december til 
midten af marts, i de små ferier og weekends kan 
øen fyldes godt op. Stranden foran byen kalder, 
men vil man have en lidt mere ren strand, så gå 
blot til Praia Abraãozionho. 
 

ad junglestier
Øen er bundet sammen af et stisystem, der til 
dels løber gennem den tætte jungle og langs de 
102 strande samt de 3½ time til toppen af Bico do 
Papagaio, der med sine 987m knejser over trope-
øen. Velkommen ombord på en ferie, der er så tæt 
på paradis som man kan komme. Dagene smelter 
sammen mellem traveture under junglens tætte 
løv, hvor stilheden tillader at man hører sommer-
fugles slag af vinger, puslen i krattet og brøleaber 
der svinger sig i træernes tætte kroner; sejlture 
langs med øens kyster på opdagelse efter glemte 
bugter med gyldent sand og snorklesteder eller 
nætter med MPB (brasliansk popmusik) sammen 
med vennerne på torvet i Abraão. 
  

Praia lopez Mendez
Den har i en årrække gået for at være en af Bra-
siliens smukkeste stande. Lige som det koster at 
komme til Ilha Grande, så gør det også hvis man 
vi have yderligere en bid af dette paradis. Man 
kan enten spænde benene på nakken og tage 
turen gennem junglen op over bjergene og ned 
langs med strandene, for ved Praia Palmas at 
krydse over bjerget til stranden. Eller man kan 
hoppe ombord på en båd, der sejler fra Abraäo 
til Praia Palmas og herfra gå de sidste 20 min. 
Bådene kan lejes med kaptajn langs stranden i 
Abraão - se blot efter skilte med Passéio do Barco. 
Det er ikke kun Praia Lopez Mendez der tilbydes, 
men bl.a. også Saco de Céu, Himmelsækken, der 
er en lille afsnøring af smult vand og et par gode 
restauranter i bunden af bugten, der engang var 
et refugium for pirater. 

ilHa Grande 
Den store øoplevelse

Hotel do Frade
4****
Br-101 sul, km 123
Praia do Frade
angra dos reis

Beliggende godt 2½ time fra Rio på Costa Verde og 
kun 1 time fra Parati, omkranset af bjerge i bunden 
af en bugt. Området er gennemskåret af små kana-
ler og en 18 hullers golfbane, der er smuk anlagt 
inde mellem laguner, bakker og kanaler. Løbestier 
og asfalterede cykelstier indbyder til at tage på op-
dagelse i det smukke landskab. På grunden findes 
deslige en lille havn med et pizzeria og kunsthånd-
værksbutik, flere tennisbaner, et tropisk vandland 
mm.
Der arrangeres bådture i katamaran, white-water-
rafting og hotellet har dykkerfaciliteter for begyn-
dere og øvede. Alle aktiviteter, så som cykler, heste 
og tennisbaner med instruktør er gratis. Det sam-
me gælder laser joller og andre ikke motoriserede 
aktiviteter ved vandet.
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Tilbage i 1700-tallet lå Paratí for enden af den 
lange rejse, der gik fra guld- og ædelstensmi-
nerne i Brasiliens vugge oppe i Minas Gerais, 

gennem nu for længst glemte byer i bjergene og 
ad guldstierne gennem Serra da Bocaina til ud-
skibningshavnen. 
Der var også bare lige det faktum at byen lå rigtig 
godt beskyttet fra det åbne hav i bunden af An-
gra dos Reis bugten. Lastet med guld, ædelsten 
og senere kaffe og sukker forlod skibene byen for 
at fragte deres rigdomme tilbage til kongen i Por-
tugal. Men inden de forlod Angra dos Reis’ smulte 
vande, blev bådene ofte angrebet af pirater der 
holdt til i dette virvar af øer, der tjente som deres 
skjulested. Det er derfor ikke underligt at Angra 
stille mistede sin betydning, da andre sikre havne 
oppe langs kysten kunne yde den fornødne be-
skyttelse. Stierne over bjergene groede til, og 
siden blev Paratí glemt og gemt som i en torne-
rosesøvn, og det var først med den rigtige Rio-
Santos vej fra 1954 at byen igen fik forbindelse til 
omverdenen fra andet end vandsiden. 

ParaTí
 

På toppede brosten 

Dette har været Paratís redning. Tiden har passeret 
sporløst hen over byen, der i dag er erklæret som 
mindesmærke af UNESCO, som et bevaringsvær-
digt sted for menneskeheden. Siden er turisterne 
strømmet til byens små hyggelige pousadaer, der 
er indrettet i de gamle byhuse. Gader og stræder 
præges af små barer, hygsomme restauranter og 
trendy butikker, mens bugten kalder med hvide 
strande og omegnen med kultur og natur. Man-
ge af husene i byen er små museer i sig selv, hvis 
døråbninger kalder den besøgende ind i de små 
patios, antikvitetsbutikker, kunsthåndværkere og 
restauranter, der ligger bag dørene.
Illusionen lever stadig. Byen har ikke ændret sig 
meget siden dens grundlæggelse. Biler er for-
ment adgang til de toppede brosten, der udgør 
byens gader, og husenes hvide mure krydres her 
og der af blå, gule og grønne døråbninger og 
vinduer med små inddelinger og det hele krones 
af røde tegltage. Ved højvande tager havet byen 
tilbage for en stund, når dets salte vand invade-
rer byens gader. Havnefronten krones af kirken, 
Igreja de Santa Rita, der ligger side om side med 
de gamle pakhuse. Palmer stikker op her og der 
og indrammes smukt af bjergene i baggrunden. 
Dette er Paratís ansigt - postkortet hvor man ser 
at det ikke er den enkelte bygnings skønhed men 
helheden, der får byen til at fremstå som noget 
nær et levende kunstværk. 

 

dagene i Paratí

Hop ombord på en af skonnerterne der dagligt 
cruiser rundt mellem tropeøerne i bugten, hvor 
man tilbringer dagen under palmerne. Både er 
her nok af, og skulle man have lyst, kan man nemt 
chartre sin egen. Man kan også tage på en af de 
mange ture til de gamle fazendaer i omegnen, 
hvis sukkermøller pressede safterne til fremstil-
ling af den speciale Cachaça (sukkerrørsbræn-
devin), eller gå ture til en af de mange vandfald. 
Men snyd ikke dig selv for en hel dag i bjergene. 
Det magiske ord er Caminho do Ouro, eller Guld-
stien. Flere steder i omegnen er man ved tilfæl-
digheder stødt på toppede kvadresten, resterne 
af de stier der fra Tieradentes førte de 1200 km 
til havet. Har man lyst til at tage udfordringen op, 
går stierne lukt op i bjergene beskyttet af junglen, 
langs vandfald og små restauranter og pousada-
er. Turen arrangeres både som heldags eller med 
overnatning.

Et postkort fra en svunden tid
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Solens stråler rammer Região 
dos Lagos og de mere end 30 

fantastiske strande, der er mere 
eller mindre ukendte for resten 

af verden. Måske er dette en 
sandhed med modifikationer, idet 

området og de tre byer Búzios, 
Arrial do Cabo og Cabo Frio i 1600 
tallet bød på et eksotisk hvilested 
for de europæiske købmænd, der 

kom til Brasiliens kyster i deres 
søgen efter rigdom. De fandt for 

en stund hvile fra Atlanterhavets 
pinefulde bølger i en af de mange 
bugter og afsnøringer, der findes 
mellem de mange hvide strande. 

Rigdommen tiltrak ligeledes 
piraterne, der søgte nøjagtigt 

de samme ugenerede bugter 
som købmændene og som de 

moderne dages solpirater, der 
i dag strømmer til den stadig 

forholdsvis uberørte kyst. 

CosTa do sol
Hvor dagene synes længere, 
maden mere eksotisk og drinksene 
koldere... E uropæerne kom for at blive og Búzios blev 

en stilfærdig fiskerlandsby, hvortil hvalfan-
gerne bragte deres fangster for at udtræk-

ke den olie, der var med til at kaste lys over den 
nærliggende Rio de Janeiros gader. En af stran-
dene i Búzios bærer faktisk stadig navnet Praia 
dos Ossos, eller knogle-stranden efter de mange 
hvalskeletter, der engang flød på denne strand. 
Først i 1960’erne hvor Brigitte Bardot og hendes 
brasilianske kæreste kom til stedet startede en ny 
tilstrømning af europæere til dets kyster. 

I dag er Cabo Frio den største af de tre byer. Om 
sommeren strømmer Cariocas og Paulistas til 
strandene ved byen, hvor de for en stund slår sig 
ned og nyder sommeren i deres lejligheder og 
sommerhuse, mens Búzios tiltrækker det inter-
nationale jetset, der søger anonymitet i de utro-
lige tropiske omgivelser. En streng byggelov, der 
foreskriver at man ikke må bygge over to etager 
og kun i en bestemt stil, er med til at bevare om-
rådets uskyld. Byen krydres af restauranter i ver-
densklasse med alt godt fra havet samt utallige 
barer og natklubber. Búzios er levende til ud på 
de små timer. Dette tilsat over 20 strande, hvor der 
er noget for enhver smag: Fra de store surfbølger 
til pittoreske bugter, hvor man kan nyde en farve-
strålende solnedgang. 

Modsætningen til Búzios-halvøen, findes ved 
Arraial do Cabo. Der hviler stadig en uskyldsren 
naturlighed over de barske klipper og sandede 
bugter med det krystalklare grønne vand og om-
rådets 7 attraktive strande. Hertil kommer der et 
fyrtårn, grotter og en hyggelig by med brosten. 
Turen til Região dos Lagos er bestemt et krydderi 
på turen til Rio, der er værd at tage med i betragt-
ning, når man planlægger en tur til Brasilien. 
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Musik
Er det første gang man tager til Bra-
silien, så har de fleste nok et lydbånd 
kørende, der sætter toner til den in-
dre film, der illustrerer forestillingen 
om Brasilien. Alt efter hvilken alders-
gruppe man tilhører, så starter det 
nok med Stan Getz og hans version 
af »Girl from Ipanema« eller en af de 
andre Bossa Nova, der stammer fra 
begyndelsen af 50èrne. Er det brasi-
liansk musik man søger, ja så er der 
faktisk flere danske jazz orkestre, der 
holder denne forgangne tids toner i 
hævd.
Det kan også være, at den indre film 
bliver illustreret af sambaens insiste-
rende rytmer akkompagneret af et 
hav af karnevallets afklædte men-
nesker. Det Brasilien findes, om end 
i en meget begrænset del af året, 
når man besøger landet før, under 
og efter karnevalet. Resten af året 
er samba skrumpet til turistshow 
og den lille samba trio med tromme, 
chranga og triangel.
Nu er karnevalet i Rio ikke det eneste 
karneval i Brasilien. Det tilsvarende 
karneval i Salvador er internt i Bra-
silien en langt større kilde til lande-
plager, der ikke blot er ørehængere, 
men også fulgt af koreografiske be-
vægelser, som børn i alle aldre syn-
tes at kunne udfører på kommando. 
Salvador har overtaget Rios plads 
som centrum for kultur. Ikke mindst 
på grund af Paul Simons og Michael 
Jacksons snart gamle samarbejde 
med lokale trommegrupper som 
Olodum.
Når man siger Brasilien, så kan man 
ikke undgå at nævne Lambada, der 
hærgede landet og resten af verden 
i begyndelsen af 1990èrne. Lambada 
og den sensuelle dans, der kom sam-
men med den blev hurtigt videreud-
viklet til en form for dans, hvor man 
mest danser med en instruktør på 
scenen og hvor alle kender trinene 
på forhånd. Man kan f.eks. nok ikke 
undgå at se flaske sangen »Danse 
de Garaffa, hvor man med sexede 
underlivsbevægelser skal se hvem, 
der kan få enden længst ned over 
flasken.
I virkeligheden er den længst leven-
de musik i Brasilien nok stadig ferrò 
fra Nordøst Brasilien, hvis hovedin-
gredienser er harmonika. Dansen, 
der kommer sammen med musikken, 
er totalt umulig, men pokkers sensi-
tiv. Og musikken er værd at høre på, 
men er dog først og fremmest lavet 
til dans.
Sidste skud på stammen af musik fra 
Brasilien kommer fra hjertet af Ama-
zonjunglen. Bumba Meu Boi festen 
finder sted i juli og her danser af-
klædte indianerne sig i en uge. 
Globaliseringen har for alvor slået 
igennem i Brasilien, hvor radiostatio-
nerne kværner moderne internatio-
nal musik i en lige så lind strøm, som 
vi kender det fra Danmark. 

N år man tager til Búzios er det lidt som 
at tage et skridt ud af Brasilien og 
direkte ind i et fashionabelt middel-

havs-resort, med dens strandkultur, det tem-
pererede vand, venlige mennesker, sorgløse 
atmosfære og et pulserende natteliv. Búzios 
har fået tilnavnet Brasiliens St. Tropez , og 
stedet blev faktisk ”opdaget” af ingen ringere 
end Brigitte Bardot og hendes dengang brasi-
lianske kæreste, som nærmest faldt over dette 
lille og dengang ukendte fiskerleje på deres 
ture i området tilbage i 1964.
Siden da er stedets rustikke atmosfære lang-
somt blevet overtaget af eksklusive pousa-
da’er, gigantiske sommerresidenser for rige 
brasilianere, fine restauranter og barer. Alt 
sammen lavet af feriegæster, der ikke har kun-
net forlade stedet igen.
Når aftenen falder på fyldes barerne og re-
stauranterne af badenymfer og surfere, der 
har forladt stranden og søgt mod de toppede 
brosten på Rua das Pedras (Stengaden), mens 
gaderne pakkes af familier på sorgløs ferie ind 
og ud af de smarte butikker. Búzios er et ”in-
sted” for Cariocas og Paulistas og nu også for 
en stadig større mængder af turister fra det 
nære Sydamerika og Europa. 

Búzios
Brasiliens St. tropez... 

strandene kalder
Búzios er ikke navnet på en by, som mange 
vil tro, men på en halvø der strækker sig 7 
km ud i Atlanterhavet, hvor omkring de 
godt 20 strande ligger spredt. Hver strand 
har sit eget særpræg og de venter bare på at 
blive udforsket. Lad humøret og vejret be-
stemme, da deres charme og temperament 
er vidt forskellige. Generelt kan man sige, at 
de sydlige strande er lidt svære at komme 
til, men at belønningen også er større, da de 
oftest er mere dramatiske og isolerede. De 
nordlige strande ligger tættere på hovedby-
en Armação og er en del mere beskyttede. 
Skal man nævne et par af strandene, så lad 
os starte mod syd med Geribá-stranden, der 
er en bred sandstrand og måske den mest 
børnevenlige; Ferradura, der er en smuk af-
snøring af form som en hestesko beskyttet 
af bjergene; og endelig de to strande der går 
for at være de bedste, nemlig brødrene João 
Fernandes og João Fernandinho, der begge 
er gode snorklesteder. Her ligger der oftest 
et par skonnerter i bugten, og stranden kan 
på en god dag være pakket. Barracaserne 
ligger tæt på alle strande, og de fleste fun-
gerer som fremragende små strandrestau-
ranter, der serverer alt godt fra havet
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Minas Gerais
Og de historiske byer

Belo Horizonte
En moderne metropol. En af Brasiliens største 
byer og det andet største industricentrum efter 
São Paulo, og med sin skov af skyskrabere og ud-
strakte industriforstæder ligger byen i hjertet af 
et rigt mine og landbrugsområde.
Byen blev grundlagt i 1890, som Brasiliens første 
planlagte by og så sent som i 1945 husede den 
kun knapt 100.000 indbyggere. I dag bor her mel-
lem 30-40 gange så mange, en fantastisk vækst, 
selv efter Brasiliansk standart. Byen er det bedste 
udgangspunkt for at besøge de historiske byer i 
området og når man nu er i gang, med et udfor-
ske området kan man tage forstaden Pampulha 
med. Den er præget af en mere menneskelig side 
af Niemeyers bygningsværker, den store arkitekt 
bag Brasilia..

D en franske geolog Gorceix fangede sjæ-
len af Minas Gerais for 150 år siden, da 
han beskrev staten med ordene »et bryst 

af jern og et hjerte af guld«. Områdets bakker og 
bjerge indeholdt nogle af de rigeste mineralde-
poter i Brasilien og staten fik med rette sit navn 
Minas Gerais efter at man havde fundet guld og 
diamanter i slutningen af det 17. århundrede og 

miner skød op over alt.
Mineralerne bragte stor rigdom til Minas Gerais 
og de gamle minebyer, og nogle af disse rigdom-
me blev omsat i barok kunst og bygningsværker. 
Efter at minerne var tømte, hensank byerne som 
monumenter over en svunden tid, hvor Minas var 
centrum for Brasiliens vækst. Et besøg i en af »las 
cidades históricas«, de historiske byer, er som at 
foretage sig en rejse tilbage til en svunden tid. De 

bedst bevarede er Ouro Preto, Mariana og Sabará 
mod nord og Congonhas, São João del Rei, Tira-
dentes & Diamantina der udgør en af de største 
skatte af koloniarkitektur i Amerika. Byerne ligger 
i de bare rullende bakker, hvis sider engang var 
iklædt store skove, før de blev forvandlet til det 
trækul der smeltede jernet fra malmen, der blev 
brudt i området.

Minas Gereis har sat sine spor  

Når det f.eks. gælder de karakteristiske sorte 
bønner med lidt bacon i, ja så er der tale om 
solid minearbejderkost. En kogekunst der har 
rødder i de ærlige fødevarer som området pro-
ducerede. 
Fra Minas stammer også Aleijadrinho, ”krøblin-
gen”, en af Brasiliens største barokke kunstnere. 
På trods af at være mulat og spedalsk, skabte 
han nogle af de største og mest imponerende 
skulpturer, som Brasilien har set. De er i dag er 
spredt ud over de historiske byer.

Revolten mod kolonimagten Portugal har også 
sine rødder i Minas med tandudtrækkeren, Tira
dentes, der satte sig op mod Portugal. Han blev 
et af de få mennesker der måtte lade livet for 
den brasilianske frihedskamp, men fik til gen-
gæld opkaldt en by efter sig.
Juscelino Kubitschek, den Brasilianske præsi-
dent der var med til at grundlægge Brasilia, er li-
geledes født og opvokset i Minas Gerais - i byen 
Diamantina, en historisk by der arkitektonisk lig-
ger langt fra den moderne by, som han var med 
til at skabe. 
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oUro PreTo 

L angt oppe i højlandet, nordvest for Rio i del-
staten Minas Gerais, ligger en af Brasiliens 
smukkeste byer, Ouro Preto. 

Ouro Preto har ligget fuldstændig uforandret hen 
i mere end 200 år. Går man gennem byen med 
de stejle brostensbelagte veje og de altid nyma-
lede huse, føler man sig faktisk hensat til det 18. 
århundrede. 

Men sådan har byen ikke altid set ud. Før rigmænd 
i 1740’erne forvandlede Ouro Preto til det arkitek-
toniske skatkammer, som det er i dag, var byen i 
et halvt århundrede Brasiliens klondyke i værste 
wild-west stil. En rå og voldelig by, hvor titusinder 
af guldgravere levede under kummerlige vilkår 

- fordi de havde så travlt med at grave efter guld, 
at de ikke orkede at dyrke jorden.

Nogle af de mange lykkejægere må imidlertid 
have haft held med at skaffe sig hurtig rigdom. I 
hvert fald udviklede byen sig i slutningen af 1700-
tallet til det, den er i dag: En overordentlig smuk 
by med en så stor rigdom af arkitektur og kultu-
relle værdier, at det ikke findes lige andetsteds i 
Brasilien. For eksempel kan byen prale af ikke min-
dre end 11 barokkirker.

De mange guldminer i området er for længst 
tømt. Men det er stadig muligt at finde en række 
ædelstene i området, og intet andet sted i Brasi-
lien fås halvædelstene såsom ametyster og opaler 
så billigt som her.

Selve Ouro Preto er ikke større, end at den kan ses 
til fods. Ønsker man at se en af de mange nedlag-
te miner eller søsterbyen Mariana, der er knap så 
turistpræget findes der masse af lokale operatører, 
der tilbyder ture.

Transport til ouro Preto
Man kan komme til Ouro Preto på flere måder. 
Blandt andet afgår der flere gange om dagen (og 
om natten) offentlige busser direkte fra Rio. Den-
ne tur varer ca. seks-syv timer. Et alternativ er at 
flyve til Minas Gerais´ hovedstad, Belo Horizonte, 
som ligger knap to timers kørsel fra Ouro Preto. 
Transfer fra lufthavnen i Belo Horizonte til Ouro 
Preto kan arrangeres. 

Udflugter
Med 2 sproget guide, med 

udgangspunkt i Belo Horizonte

sabará historiske tur
halvdags
Den første by i Minas Gerais, hvor man fandt guld i 
begyndelse af 1800 tallet. Besøg i kirker og museér.

Congonhas do Campo
halvdags
Velbevaret by fra guldperioden, hvor man bl.a. kan se 
kunstværker af Aleijadinho, en brasiliansk kunstner af 
international format. Hans mest kendte værk er »De 
12 disciple«, der er lavet i sandsten.

ouro Preto
heldags
Heldagstur fra Belo Horizonte, der inkluderer de vig-
tigste seværdigheder i byen og området. 

Pousada de Mondego
4****
lg. de Coimbra 38
ouro Preto
En lille pousada i et gammelt byhus fra 1800-tallet. 
Pousadaen, der har 24 værelser, ligger ved Igreja 
São Francisco kirken, og der er udsigt over byen. På 
hotellet findes bar og restaurant.

Et skatkammer af smukke bygninger
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Curitiba
D enne by siges at være den mest moderne 

by i Brasilien. Med rødder i polske, tyske, 
italienske og russiske indvandrere breder 

byen, der er hovedstad i staten Paraná, sig på et 
plateau med smukke parker, indkøbscentre og 
brede boulevarder. Det er her det moderne Bra-
silien skabes, en urbanisation skabt af en byplan-
læggers drøm. Der er gangbroer og et bussystem, 
der tjener som forbillede for enhver by der ikke 
har råd til et metrosystem, hvortil kommer ryet 
for at være landets reneste by. Der er kun lidt til-
bage af byens koloniale fortid.

deT sydliGe Brasilien

I dette område bliver 
palmetræerne udskiftet 

med nåletræer og troperne 
bliver til tempereret 
klima med 4 sæsoner. 

Brasilianerne bliver 
blåøjede, træk der afspejler 

de europæiske rødder. 
Dette er Brasiliens brødkurv, 

vintønde og kaffekop. Det 
er her de store kvæghjorder 

græsser, mens området 
langsomt forvandler sig til 

moderne metropoler med 
stor tøj- og skoindustri. 

Kaffe-jernbanen
For alle jernbane-entusiaster og andre med hang 
til sceniske udsigter er Curitiba også begyndelsen 
på en af de berømte togture i Sydamerika. Den 
fire timer lange togtur til Paranaguá går gennem 
bananplantager, bjerge og den sydatlantiske ky-
stregnskov, før man endelig foretager den sidste 
nedstigning til kysten ved Paranaguá. Hver dag 
kl. 8:30 afgår toget ad den snoede bane. Husk at 
sidde i højre side på nedturen, hvorfra man har 
den flotteste udsigt. Paranaguá i sig selv har ikke 
længere meget at byde på.

Brasiliens brødkurv
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Staten Santa Catar inas hovedstad er 
beliggende på en ø omgivet af nogle af 
Brasiliens smukkeste strande. Ikke mindre 

end 42 forskellige - spændende fra vilde og 
åbne oceanstrande med bølger så perfekte, at 
det er her den internationale elite af surfere 
holder til, til rolige laguner indrammet af hvide 
klitter, der bare venter på at blive opdaget. Byens 
gader er halvdelen af året præget af badetøj 
og feriestemning på baggrund af charmerende 
koloniale huse, der minder om stilen fra Azorerne 
og yndefulde kirker på pladser fra 1800 tallet. 
Baglandet bærer ikke mindst præg af tyske ind-
vandrere med byer i bayersk byggestil og blonde 
indbyggere. Som en tidsmaskine er dette en bil-
let til Sydtyskland med bindingsværkshuse og 
oktoberfest, der specielt i Blumenau vælter by-
ens gader i en periode på 3 uger. Denne byfest er 
med over 1 million besøgende i sandhed Brasili-
ens andenstørste fest efter karnevalet i Rio.

Florianopolis

H ovedstaden i staten Rio Grande do Sul er 
hjem for de brasilianske Gauchos, Sydame-
rikas cowboys. Byen er i dag en moderne 

industriby, mens omegnen er ideel til opdræt af 
kvæg. Byen er beliggende ved en ferskvandsla-
gune på en serie høje, hvor 5 floder mødes. En 
række smukke udsigter og byens gamle offentlige 
marked, der efter sigende skulle være en kopi af 
det berømte marked i Lissabon, er blandt de se-

Porto Alegre
værdigheder der tilbydes byens turister. Nætterne 
står i gauchoernes tegn med Brasiliens bedste 
Churrasco (Barbeque), mens dagen bruges til at 
shoppe efter det læder der engang omgav koen. 
Byen er udgangspunkt for ture til det sydlige vin-
distrikt, eller til de uberørte strande mod Atlanter-
havet. Sommeren er varm og fugtig, mens frost 
kan forekomme om vinteren. Dette er Brasiliens 
tempererede åndehul. 
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Verdens formentlig 5. største by, São Paulo, 
er en kosmopolitisk og moderne by med 
omkring 19 millioner indbyggere. Et tal 

der er hastigt voksende, fordi byen virker som 
en magnet på den fattige landbefolkning fra 
hele landet og tilsyneladende også på udlæn-
dinge, som sætter deres klare præg på byen: São 
Paulo har flere libanesere end Libanon og flere 
italienere end Venedig. Hertil kommer at den har 
den største japanske koloni i verden. Alene det 
har naturligvis betydet, at man i São Paulo finder 
det største kulturelle udbud i Latinamerika med 
alt indenfor kunst, teater og museer. På det mere 
verdslige plan kan man også prale: Ikke mindre 
end 25.000 barer, natklubber og restauranter tje-
ner befolkningen. Når São Paulo alligevel ikke er 
noget for den almindelige turist, mener vi at det 
skyldes størrelsen, manglen på ægte brasiliansk 
stemning og vejret. Det er koldt om vinteren og 
smog-fyldt om sommeren, så medmindre man er 
helt vild med storbyferie, mener vi ikke, at Brasili-
ens største by, São Paulo i delstaten São Paulo, er 
en ferie værd i sig selv. Den kan ikke desto min-
dre godt tjene som et spændende stop på vejen 
rundt i landet og en forretningsmands destina-
tion som undskyldningen for en rejse til Brasilien.

são PaUlo
Blandt verdens 5 største 
byer...

São Paulo 
statens 
strande
Kysten i São Paulo har naturligvis sine strande og 
turen fra den højtbeliggende by til stranden er 
imponerende når man følger motorvejen ned til 
kysten. Ilha Bella og Ubatuba er strande som er 
kendt blandt brasilianere. Prisniveauet er højt og 
konkurrencen i sæsonen er stor pga. beliggenhe-
den tæt ved af én af verdens største byer.

Guarujá
Den strand der er tættest på São Paulo. Denne 
lille, men om sommeren meget travle strand, er 
bestemt ikke så slem som sit rygte. Den smukke 
strandpromenade er folkelig og fra perlerækken 
af strandpromenadens barer kan man nye badeli-
vets herligheder. Bestemt et værdigt indslag i en 
kort Brasilienstur. 

Santos
Latinamerikas største og travleste havn. Byen 
har set bedre dage, strandpromenaden huser 
verdens længste strandpark og er flankeret af dyre 
ferielejligheder. Man finder dog bedre strande 
i Brasilien. Den gamle bydel rummer enkelte 
husfacader fra kaffe-baronernes tid, men ellers er 
der ikke meget at komme efter for den almindelige 
turist. 
 

Casa Grande Hotel
5*****
av. Miguel estefano, 1001 - 
enseada - Guarujá - sP 
Moderne hotel i kolonistil, beliggende i stor have 
ned til strandpromenaden i Guarujá. Godt hotel 
og en fremragende mulighed for den travle for-
retningsmand for at slappe af ved vandet, fjernt 
og dog så tæt på São Paulo. God restaurant og 
spa.
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D a brasilianerne i 1960 indviede landets nye 
og supermoderne hovedstad, Brasília, star-

tede en årelang depression for tusindvis af offent-
ligt ansatte. Alle var ganske vist stolte af deres nye 
science fiction by, men ingen havde lyst til at flytte 
1.200 km ind i landet for at bo i en by, der mest af 
alt mindede om Månebase Alpha.

I dag er sindene faldet mere til ro, blandt andet 
fordi nutidens unge er født og opvokset i Brasília. 
I modsætning til deres forældre længes de derfor 
ikke efter havet eller den charme, som den tidli-
gere hovedstad Rio har. 

Medmindre man interesserer sig for moderne ar-
kitektur, er der for turisten ikke meget at komme 
efter i Brasília. Byen står i stor kontrast til Brasiliens 
øvrige byer, der både har charme og historie. Her 
er alt pænt, gennemtænkt og i øvrigt fuldstændig 
designet til bilisme. Byen er bygget på en lang 
smal tange på 10 km - så glem alt om at se denne 
specielle by på gåben! 

Når vi alligevel tilbyder både hotel, transfer og ud-
flugter i Brasília, skyldes det at hovedstaden ligger 
midt i landet, og det vrimler med flyforbindelser 
til og fra andre steder. Byen kan derfor tjene som 
et godt »stopover-sted«.

Brasília 
Nutidens futuristiske hovedstad 

Udflugter 
City Tour
daglig, tre timer.
Med afhentning fra hotellet tager vi afsted for at se 
alle større seværdigheder i Brasília. Af steder kan 
nævnes Fátima kirken, Superblocks, TV- og radio-tår-
net. To-sproget guide. 

stop-over-pakke
daglig, 6 timer.
To-sproget guide samler deltagerne op i lufthavnen, 
hvorefter man bliver kørt til alle seværdigheder i 
byen. Undervejs vil der være lunch. Dagen afsluttes 
med transfer til lufthavnen. 

Den brasilianske 
farvelade
Dengang verden var delt op i portugisiske 
og spanske besiddelser, havde man to helt 
forskellige dogmatiske måder at se mødet 
med fremmede kulturer på. Hvor spanierne 
valgte, at man ikke måtte have noget med 
den lokale befolkning at gøre, end sige at 
selv børn der blev født i de fremmede besid-
delser ikke var »rigtige«, så havde portugiser-
ne den modsatte holdning, hvor det gjaldt 
om at sætte sine spor tydeligt. 

Derfor er Brasilien en skøn blanding af portu-
gisere, den oprindelige indianske befolkning 
og de sorte slaver, som kom fra Angola og 
Mozambique for at arbejde med sukkerrø-
rene. Man siger at i Brasilien findes der ikke 
klasse skel, men sandheden er dog at jo 
hvidere man er, jo større chance er der for et 
godt job. Brasilianerne ser også lidt ned på 
Bahia. Om det er fordi befolkningen er mere 
sort, eller fordi de lever efter en anden tids-
regning, må stå hen i det uvisse.

Så for at summere dette op i menneske-
sprog, så møder man ikke »brasilianere« på 
et 5* hotel. Mulatpigen finder man i baren, 
mulatfyren spiller sikkert fodbold i en af de 
berømte fodboldklubber og begge kommer 
fra farvelaen, der omkredser byerne.

Beklædning og 
Brasilien
Fio dental, den brasilianske tand-
trådsbikini, er næppe det eneste man 
behøver at klæde sig i på en rejse til 
Brasilien. 

Brasilien er et farverigt land, men når det 
kommer til tøj så er det kun turister der 
stiller op i farvestrålende Hawaiiskjorter. 
Brasilianerne er meget mere til knælange 
shorts og hvide T-shirts. Skal man på for-
retningsrejse, kan man som oftest klare sig 
uden jakke og slips, og når man er uden 
for Rio og selv på gode hoteller, er der 
nok ingen som vil løfte et øjenbryn, 
hvis man går gennem receptionen 
i badetøj, selv om denne tendens 
nu også er ved at ændre sig. 

Overtøj kan man godt lade 
blive hjemme, hvis ikke rejsen 
går til Rio og den sydlige del 
af Brasilien i vores sommer. 
De lange bukser og de lange 
ærmer er et »must«, når det 
gælder junglen, da den stik-
ker og det samme gør myg-
gene.
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Vandfaldet der 
er bredere end 

Victoria og højere 
end Niagara

Når vi som 
danskere 
tænker på Brasilien, så 

falder tankerne straks på 
Rio og Samba og derefter 

forbinder vi landet med 
Amazonas. Men naturen 
i Brasilien er langt mere 
mangfoldig - specielt når 

man forlader kystegnen og 
begiver sig ind i baglandet 

til hjertet af dette store 
land. 

deT Grønne 
Brasilien

N år det gælder Amazonas er intet givet og 
turene i junglen handler i højere grad om 
at mødes med junglens mange udtryk, 

frem for at gå på jagt efter dyrelivet.

Ilha do Marajó ligger ved udmundingen af Ama-
zonfloden. Som ved Pantanal er det her ture til 
fazendaer i deltaet, der trækker den besøgende 
ud til den flora og fauna, der er specielt for dette 
område.

Pantanal er ikke så kendt som Amazonas, men 
på trods af dette er det bestemt en destination, 
man hører mere og mere til. Pantanal indfrier i 
højere grad forventningerne til nærkontakt med 
naturen, når man på ture i området får øjenkon-
takt med caimaner i hundredvis og ser tusindvis 
af fugle flokkes omkring vandhullerne. 

Lige nord for Pantanal finder man Cerradoen, et 
spændende område med taffelbjerge, der rejser 
sig majestætisk over det flade sumpland og end-
nu nogle få hundrede km mod nord starter den 
utrolige Amazonjungle. 
 
Her glemmer vi næsten Foz do Iguaçu, et af ver-
dens 3 store vandfald, der flyder gennem den fro-
dige nationalpark for at tordne ned over en række 
trapper og bruse op mod skyerne. 

F orventningen stiger, når man kører gennem 
nationalparken der omgiver Foz do Iguaçu. 
Forude venter en af Brasiliens største naturo-

plevelser. Tidligere på dagen, da ruteflyet fra Rio 
lagde an til landing, havde man allerede fået et 
glimt af faldene. Flyet havde tegnet et stort 8-tal 
over faldene, hvorved piloten venligt havde givet 
alle passagerer en forsmag på de oplevelser, der 
venter forude.
Bussen stopper foran det gamle velrenommerede 
Hotel Das Cataratas, og de besøgende strømmer 
ud af bussen og over mod parkeringspladsen. I 
det fjerne kan man fornemme vandet. Ikke bare 
en dryppende vandhane, men brusende vand, 
”Det store vand”, som er den afledte betydning 
af Iguaçu på det lokale indianske Guaraní-sprog. 
Og hvilket syn der slår den besøgende i møde. En 
mur af vand vælter ud af junglen og ned af to trin 
til en stor balje med vand. Det er ikke mindre end 
betagende at stå her på afstand og se over på den 
argentinske side - på første parket i naturens eget 
teater. 
Når den første begejstring har lagt sig, og man be-
væger sig nærmere til faldene langs med de an-
lagte stier, så opdager man, at det faktisk kun var 
en forsvindende lille del af faldene man stod over 
for. Længere henne af stien åbner der sig endnu et 
stort fald på den anden side af Ilha San Martin, og 
herefter kommer så den store belønning, Djæv-
lens Gab. Luften er mættet af vanddampe, der 
stammer fra de kaskader af vand, der bruser ned 
fra himlen og bliver sendt tårnhøjt tilbage igen. 
Hvor er vi små i forhold til naturens buldrende 
kræfter, og det er først nu, hvor luftens vandper-
ler sætter sig på kroppen, at man forstår, at intet 
fotografi yder nogen retfærdighed over for dette, 
naturens store under. 
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Foz do iGUaçU
af, hvordan det var muligt at filme denne.
Bussen fra Brasilien ankommer til det argentinske 

”Centro de Visitantes”, hvor man finder en udmær-
ket udstilling om dyre- og plantelivet i national-
parken. Det er også herfra det lille grønne gas-
turbine-tog starter sin fremfærd gennem junglen 
mod første stop, Estacion Cataratas. Det er nu 
tid til at stå af og ikke kun for at vandre gennem 
junglen til det første sæt af gangbroer, men også 
for at tage del i én af de bedste oplevelser ved 
vandfaldene, ”Gran Aventura”. På ladet af en gam-
mel Mercedes-lastbil, der er ombygget til formå-
let, går det gennem den fugtige jungle til floden 
neden for vandfaldet. Her skiftes transportmiddel 
til en stor gummibåd, der bevæger sig op mod 
vandfaldene gennem alle strømfaldene. Luften 
bliver tykkere af vandperler, jo tættere man kom-
mer på faldene, og med ét drejer man rundt om 
hjørnet, og hele den nedre del af faldene åbner 
sig for den besøgende. Vandet tordner ned fra 
himlen 270 grader rundt, og godt man er iført 
regnslag, for bådføreren sejler helt hen under de 
brølende vandmasser. Det gode ved denne tur, i 
forhold til den brasilianske Macuco Safari er, at 
man kommer helt tæt på faldene og samtidig bli-
ver sat af lige over for Ilha San Martin, og derved 
ikke skal forcere vandfaldene to gange men kun 
klatre op til toppen af faldene.
 

djævlens Gab
Tilbage på toget, går det nu mod den ultimative 
oplevelse - besøget ved Garganta del Diablo, el-
ler Djævlens Gab, hvor endnu et sæt af gang-
broer tager den besøgende helt frem til en sikker 
klippehylde og et frygtindgydende udsyn de 60 
meter direkte ned i den gurglende hals og de 
frådende vandmasser. Det er måske for meget 
at sige, at man føler sig i pagt med naturen. Ste-
det får snarere den besøgende til at forstå, hvor 
kraftfuld og overvældende naturen er, og larmen 
fra de brusende vandmasser overdøver enhver 
tanke om mennesket som andet end små brikker 
i naturen.
 

Tæmmer naturen
Vi mennesker kan dog tæmme naturen, og et 
eksempel på dette finder vi klods op ad Foz do 
Iguaçu, nemlig Itaipu-dæmningen på grænsen 

det er udsigten der tæller
Foz do Iguaçu er det ene af verdens tre store 
vandfald. Bredere end Victoria Falls i Afrika og 
ikke mindst mere synlig og højere end Niagara 
Falls i USA/Canada - i sandhed et imponerende 
stykke natur. Populært sagt kan man sige, at Bra-
silien ejer udsigten til vandfaldene, mens Argen-
tina ejer vandfaldene. Et besøg ved på brasilian-
ske side af vandfaldene sker bedst om morgenen, 
når man har solen i ryggen og et perfekt oplyste 
vandfald. Egentligt er det hurtigt overstået, hvis 
man da ikke fordyber sig i sine egne tanker og 
reflekterer over sig selv som en ydmyg brik i na-
turen, eller lader sig distrahere og sætter sig ned 
for at beundre de gådefulde næsebjørne, der tig-
ger om mad langs med stien. Man skal dog ikke 
snyde sig selv for de gangbroer der går ud over 
faldene, men husk at medbringe en regnfrakke, 
selv på en varm sommerdag.
 

en udfordring i gummibåd
Turen tilbage mod hotellet går atter gennem par-
ken. De første mange kilometer går det langsomt. 
Bussen snegler sig af sted, for ikke at påkøre de 
mange dyr der lever i junglen. Parken er nu luk-
ket for privatbilister og lokale busser, som pænt 
må sætte køretøjerne fra sig ved ”Visitors Center” 
og stige over i nationalparkens busser. På vejen 
tilbage stopper vi kort for at sætte gæster af ved 
startstedet for Macuco Safari, der med deres safa-
ribiler byder på en lille jungletur, inden man sæt-
ter sig ombord i de store gummibåde, der med to 
brølende ”out boards” forcerer vandhvirvlerne og 
sejler den besøgende helt op under vandfaldet. 
Der findes en lignende tur på den argentinske 
side af vandfaldet.

Gå på vandet
Anderledes spændende er vandfaldene fra den 
argentinske side. Her kan man nærmest gå på 
vandet. Ind mellem træerne slynger jernbroer-
ne sig, og pludselig åbner den ene fortryllende 
smukke udsigt over vandfaldet sig efter den an-
den mellem træernes kroner. Enkelte steder er 
der slået bro over vandfaldet og man kan stå og 
se lukt ned til de brølende vandmasser og den 
frodige jungle. Mange vil måske mindes filmen 

”The Mission” og hermed have en bedre forståelse 

mellem Paraguay og Brasilien. Dette er et impo-
nerende bygningsværk, hvor der er brugt lige 
så meget beton, som der skal til for at bygge en 
firesporet motorvej fra Lissabon til Moskva. Kraft-
værket producerer nok strøm til at forsyne hele 
Paraguay og det sydlige Brasilien med strøm, og 
selv for ikke-teknisk interesserede er dette dog et 
så gigantisk bygningsværk, at det må opleves. 
 

Nok til flere dage
Et besøg ved vandfaldet kan sagtens være afmålt 
af blot den tid, det tager at opsuge det vigtigste. 
Men i de seneste år er der kommet en mængde 
gode grunde til at blive lidt længere. Her er tilbud 
for de mere aktive og til de kulturelle og ende-
lig for de mere romantiske. Tager vi først de ak-
tive, så er listen lang - cykling, rapelling, kajakker, 
bådudflugter, en 18-hullers golfbane og et stort 
vandland. På den kulturelle side byder området 
og dets umiddelbare nærhed på resterne efter 
de store jesuitter-missioner og en gigantisk fug-
lepark med ikke mindre en 500 forskellige tropi-
ske fuglearter i kæmpe otte meter høje volieres, 
hvor man kan studere og fotografere fuglene i 
deres naturlige miljø. Der findes deslige miner 
med ædelstene, og om aftenen lokkes der med 
shows, der tager udgangspunkt i de tre kulturer, 
der mødes ved vandfaldet. Der arrangeres også 
udflugter til lokale indianerlandsbyer, og for de 
romantiske kan det varmt anbefale at tage på en 
måneskinstur til vandfaldene. Disse arrangeres 
når det er fuldmåne, hvor månens blege stråler 
giver vandfaldene et fortryllende skær - noget 
der så absolut skal opleves.

Hvor skal man bo
Lufthavnen ligger mellem vandfaldene, og de 
fleste hoteller ligger spredt på den 25 km lange 
strækning. Der er dog kun to hoteller ved vand-
faldene - et i Brasilien og et i Argentina. Man må 
så gøre op med sig selv, om man vil betale for be-
liggenheden. Den brasilianske side af faldene har 
gennem en årrække være mest populær, når det 
gælder hoteller, men i de seneste år er der kom-
met en række gode hoteller på den argentinske 
side. Den brasilianske side af vandfaldene rum-
mer deslige meget store konferencefaciliteter.

Det store vand
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Brasiliansk side
afgang med bus til det brasilianske besøgs-
center der ligger ved indgangen til parken. 
Herfra foregår transporten i specialbusser 
til faldene og gangbroerne, der bringer 
den besøgende på en gåtur på ca. en km 
ud over faldene, hvor man nu kan betragte 
dem fra nye vinkler. Fra enden af gangbro-
erne er der et frygtindgydende møde med 
djævlens Gab, men nu fra en anden vinkel 
end på den argentinske side.   

argentinske side
Besøg på den argentinske side af iguazú 
faldene, der ligger ca. 30 km fra byen Foz 
do iguaçu (Brasilien) og 24 km fra byen 
Puerto iguazú i argentina. Vi ankommer 
til besøgscentret, hvis bygninger rummer 
store paneler der fortæller om den vigtige 
biodiversitet omkring vandfaldene og de 
fugtige subtropiske regnskov der omgiver 
dem. For at komme til gangbroerne, hvor-
fra der er et pragtfuldt udsyn over faldene, 
stiger vi ombord i et gasdrevent tog. Første 
stop er de øvre fald, hvorfra vi bevæger os 
fra den ene åndeløst smukke udsigt til den 
anden. ad trapperne når vi bunden af fal-
dene, på en rundtur der tager ca. 1 time. 
næste stop er djævlens Gab, hvor vi står 
af toget, og bevæger os ud over faldene og 
de 1100 meter frem til et kig direkte ned i 
de frådende vandmasser, lukt ned i gabet 
af djævlens malstrøm.

argentinsk side&Macuco safari
Besøg på den argentinske side af iguazú 
faldene, der ligger ca. 30 km fra byen Foz 
do iguaçu (Brasilien) og 24 km fra byen 
Puerto iguazú i argentina. Vi ankommer 
til besøgscentret, hvis bygninger rummer 
store paneler der fortæller om den vigtige 
biodiversitet omkring vandfaldene og de 
fugtige subtropiske regnskov der omgiver 
dem. For at komme til gangbroerne, hvor-
fra der er et pragtfuldt udsyn over faldene, 
stiger vi ombord i et gasdrevent tog. Første 
stop er de øvre fald, hvorfra vi bevæger os 
fra den ene åndeløst smukke udsigt til den 
anden. Herfra udgår udflugten Macuco. Vi 
sætter os først op i en lastbil, der bringer 
os til bådpladsen et godt stykke neden for 
floden. Her stiger vi ombord i en stor gum-
mibåd, der sejler helt op under vandfaldet, 
idet man bliver sat af neden for san Martin. 
ad trapperne bestiges øen inden vi igen når 
tilbage til vores udgangspunkt. 
næste stop er djævlens Gab, hvor vi står 
af toget, og bevæger os ud over faldene og 
de 1100 meter frem til et kig direkte ned i 
de frådende vandmasser, lukt ned i gabet 
af djævlens malstrøm.

itapú dæmningen
På grænsen mellem Brasilien og Para-
guay ligger itaipú, verdens største hydro-
elektriske kraftstation og dermed også 
dæmning. stationen har kapacitet til at 
producere strøm til hele Paraguay og det 
sydlige Brasilien. selv om man ikke er 
teknisk interesseret, er det en oplevelse 
at se dette gigantiske bygningsværk. da 
man byggede stationen, brugte man ligeså 
meget beton, som der ville gå til en fire-
sporet motorvej fra Moskva til lissabon. 
Under besøget vil man få lejlighed til at se 
en audiovisuel præsentation af, hvordan 
det store projekt blev til.

Udflugter
Alle ture er med to-sproget guide og opsamling ved hotellet.

Hotel das Cataratas
4****
rua das Cataratas km28
Parque national do iguaçu
Beliggende i nationalparken ved vandfaldene er 
dette smukke gamle hotel bygget i kolonial stil ikke 
kun værd at vælge for dets beliggenhed, men også 
for dets atmosfære. Hotellet har 3 typer værelser, 
hvor standard værelserne befinder sig i den nyeste 
fløj og er mere upersonlige end superiorværelserne 
i den gamle fløj. Kun et par af hotellets værelser har 
udsigt over vandfaldene. På hotellets grund findes 
en hyggelig pool, gourmet restaurant og grill ved 
poolen. Indgangsbilletten til parken, samt en guidet 
tur langs faldene er inkl. i opholdet.

sheraton internacional iguazú 
5*****
Parque nacional iguazu 
iguazu, argentina 

Hotellet er beliggende på den argentinske side af 
faldene og er eneste hotel med garanteret udsigt 
over disse. På hotellets grund findes en hyggelig 
pool, gourmet restaurant og bar/snackbar ved pool-
en. Hotellet er så absolut et godt valg på toppen af 
den mest spændende del af vandfaldet.

Hotel san Martin 
3***
Rod. Das Cataratas, Km 17 13 Km
Foz De Iguacu, Argentina

Hotellet ligger tæt ved indgangen til nationalpar-
ken, ca. halvvejs mellem byen og faldene. Hotellet 
er bygget i moderne kolonistil. Pæne værelser, med 
TV, minibar og badeværelser med bruser. På hotellet 
findes restaurant, swimmingpool med barområde, 
tennisbaner og et ubehjælpsomt diskotek. Hotellet, 
der ofte er fyldt godt op af argentinske grupper, er 
livligt og til og med et af vores billigste, men giver 
god værdi for pengene.
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Yacutinga Lodge er en kærkommen lejlighed 
til at fordybe sig i den nationalpark, der om-
giver et af verdens største naturvidundere, 

Foz do Iguaçu og samtidig stifte bekendtskab 
med den subtropiske jungle - et ophold der på 
mange måder kan erstatte den lange tur til Ama-
zonas for de besøgende.

Yacutinga Lodge og Wildlife & Nature Reserve er 
beliggende i Iguazu Nationalpark i det nordøst-
lige hjørne af Argentina på grænsen til Brasilien 

- en region med store floder og frodig grøn jungle. 
Reservatet er på 570 ha og er en del af en 270.000 
ha beskyttet regnskov delt mellem Argentina og 
Brasilien og kendt som »den grønne korridor«. I 
den subtropiske regnskov er der identificeret 
over 2000 forskellige planter samt 4000 arter 
fugle, dyr og reptiler. 
 
Yacutinga Lodge er bygget af naturlige materia-
ler, store sten og træ, der er samlet i området fra 
naturligt fældede træer. Lodgen følger landska-
bet og er bygget i harmoni med den omgivende 
jungle. Hovedbygningen skal opleves. Her er højt 
til loftet og en speciel atmosfære. Her finder man 
receptionen, indendørs restaurant, et lille biblio-
tek og en bar, hvorfra der er en smuk udsigt ned 
over området. Går man fra hovedbygningen ned 
ad den brede trætrappe, kommer man til en have, 
hvor man finder en udendørs bar og BBQ restau-
rant, swimmingpool og en have med naturmedi-
cinske planter. Det er herfra de selv-guidede ture 
udgår på en »cat-trail«, der er en gangbro i træ-
topshøjde, hvorfra man kan observere trætop-
pene af den omgivende jungle. Lodgen består af 
10 separate, rustikke bygninger kaldet »sommer-
fugle«. Hver »sommerfugl« består af 4 suiter på 
42 m2 med veranda og eget badeværelse med 
varmt vand. Om vinteren opvarmes værelserne af 
en hyggelig kamin.

 
 Yacutinga er i sandhed bygget med øje for beva-
relse af naturen med et minimum »impact«. Her 
er kun ansat lokal arbejdskraft, og herved uddan-
nes den lokale befolkning i naturbevarelse, samti-
dig med det giver brød på bordet i en ellers fattig 
egn af Argentina. Al jagt og andre aktiviteter, der 
kunne have en skadelig indvirkning på naturen 
er forbudt. Lodgen indsamler truede planter og 
det kombineres med et avls program, hvor man 
forsøger at genudsætte dyr og planter, der er na-
turlige for området.
 
På lodgen bruges naturligt drikkevand fra egen 
brønd og solopvarmet badevand, der i perioder 
med skyer bliver hjulpet på vej af el-vandvarmere. 
Vandet i swimmingpoolen er regnvand, der bliver 
indsamlet fra taget af hovedbygningen og renset 
i naturlige filtre, og alt spildevand bliver naturligt 
renset gennem filtersten og en rørskovs sump 
(rodzone anlæg). Hovedbygningen holdes i den 
varme periode kold med naturlig aircondition, 

yaCUTinGa lodGe

der hentes fra kølige jordlag, der gennem termi-
ske systemer pumpes rundt i bygningen og hol-
der temperaturen på mellem 15-17 C0. Maden 
er naturligvis dyrket økologisk, frugterne er fra 
junglen, mælk og æg er produceret på lodgen og 
resten kommer fra lokale landmænd i området. 
Ja, der er virkelig tænkt på økologien.

Til og fra lodgen
Transfer fra hotellet i Brasilien eller Argentina til 
den lille by Puesto Tigre i Argentina foregår med 
en af vores sædvanlige samarbejdspartnere. Her-
fra går det gennem Iguazu Nationalpark. Under 
køreturen vil guiden fortælle om regnskoven og 
alle dens forunderligheder. Ankomst til Port La 
Blanquita ved bredden af Iguazu floden. Herfra 
går det med jetbåd op ad floden i ca. 15 min til 
Port Yacutinga. Det sidste stykke vej foregår i jeep 
gennem Yacutinga Wildlife Reserve til Yacutinga 
Lodge. 

Eventyr i junglen
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BoniTo
Et smukt eventyr...

De fleste mennesker uden det 
store kendskab til Brasilien 

forbinder først og fremmest 
landet med Amazonas og de 

verdensberømte kystbyer. 
Men sådan bør det ikke være 
- for rejser man til Brasilien 

uden at besøge Pantanal,  
området i landets sydøstlige 
hjørne, snyder man sig selv 
for landets største og mest 

oversete turistattraktion.

I vandhullet ude mellem alle vandplanterne 
stikker ikke kun ét par krokodilleøjne op over 
vandfladen, men her og der ses endnu et par. 

Dette er ikke som Amazonas, hvor en nats intense 
jagt på junglens caimaner resulterer i en lille ud-
gave, som guiden behændigt samler op i kanoen 
og lader gå rundt til gæsterne. Her er caimaner i 
hobetal, og alle af en anselig størrelse. 
Caminaer er ikke det eneste, der både i mængde 
og størrelse overgår Amazonas. Vi prøver med ca-
pivaren, eller flodsvinet som det hedder på dansk, 
der en er overdimensioneret mus eller gnaver - 
faktisk verdens største. Og nu vi er i gang med ver-
dens største, så er det også her vi finder verdens 
største tapir, verdens største stork - Jabirustorken, 
verdens største papegøje - den blå hyacint macaw, 
og hertil kommer en mængde andre arter, som 
man kan sætte kæmpe foran, såsom odder og 
bæltedyr. Læg hertil kattedyrene ozelot og jaguar, 
anakonda-kvælerslangen og forskellige aber.

B onito er en lille søvnig by beliggende i Serra 
da Bodoquena syd for Pantanal. Byen ville 
ikke være noget i sig selv, hvis ikke områ-

det tilbage i 1993 blev udnævnt til Brasiliens nye 
øko-destination af den brasilianske TV-station, TV 
Globo. Brasilianerne er kommet her siden og nu 
er udenlandske turister også ved at få øjnene op 
for områdets naturlige skønhed. 
Her er en overflod af vandfald og floder med 
usædvanligt klart vand. Det vælter op af under-
grunden og passerer et naturligt kalkfilter, der 
ikke alene gør vandet usædvanlig transparent 
men også giver det en smuk, blå farve. Disse klare 
vande er naturlige akvarier, hvor man kan svøm-
me mellem ikke mindre end 30 forskellige fiske-
arter, som havde man været i det Caribiske Hav. 
Vandets blå farve og de mange fisk har derfor 
også givet stedet navnet »Caribe do Centro-Oe-
ste« -Caribien i Midtvesten. Rio da Prata, Aquário 

Natural og Rio Sacuri er floder fyldt med farve-
strålende fisk, der byder den snorklende gæst 
velkommen til at glide ned gennem vildtvoksen-
de skov, gennem undervandshaver og vandfald i 
søgen efter naturens små underværker.
Bonito er også stedet at tage på white-water raf-
ting med hele familien, gennem venlige vandfald 
langs Rio Formosa. Det bringer deltagerne tæt på 
flora og fauna langs med flodens bredder, hvor 
man på en god dag kan møde aber, tukaner og 
macaws.
Bonitos mystiske blå indgang til jordens indre, 
Gruta do Lago Azul, er en anden af områdets 
store attraktioner, en grotte med en stor, blå un-
derjordisk sø.

Vejen til eventyret
Bonito er en sand eventyrdestination for hele 
familien og en rigtig god kombination med 
Pantanal. Man kan skyde genvej fra Pantanal via 
Miranda eller man kan komme direkte fra Campo 
Grande, som er nærmeste lufthavn. Området by-
der på et rigt udvalg af pousader i alle prisklasser, 
og ture til de forskellige naturvidundere i områ-
det kan kun købes som en pakke med guide, idet 
der er begrænsninger på antal besøgende. Alle 
attraktioner ligger nord og syd for byen i en af-
stand af op til 60 km fra denne.
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PanTanal
Mere end Amazonas...
Hvorfor Pantanal?
Pantanal har været Brasiliens oversete turistat-
traktion, men sådan er det nok næppe længere. I 
takt med at Brasilien er vokset som rejsemål, har 
flere fået øjnene op for Pantanal som et værdigt 
alternativ til Amazonas, mens andre som vi mener 
at Pantanal langt overgår Amazonas. Man kan po-
pulært sige, at i Amazonas kan man ikke se dyrene 
for bare træer i modsætning til Pantanals åbne sa-
vanne, hvor dyrene byder sig til. 
Pantanal er verdens største vådområde, ca. fem 
gange større end Danmark, hvoraf godt halvde-
len ligger i Brasilien, mens resten er fordelt mel-
lem Paraguay og Bolivia. Ornitologer og zoologer 
fra hele verden valfarter til området, hvor det for 
eksempel er muligt at se 1200 forskellige fugle-
arter (i hele Brasilien finder man 1746 forskellige 
arter og hele Europa har til sammenligning 200 
arter) og fiske efter de ca. 350 forskellige fiskearter, 
hvoraf enkelte vejer over 80 kg.  

Hvad er Pantanal
Pantanal er som et mægtigt indlandsdelta el-
ler sump, hvad navnet direkte oversat betyder. 
Flankeringen af bjergkæder på tre sider og det 
ekstremt lille fald mod vest og floderne Rio Para-
guaí og Paraná, gør at området ikke kan komme af 
med regnvandet fra bjergene lige så hurtigt som 
det modtager det. Derfor vil Pantanal, i perioden 
efter det har regnet i bjergene, være oversvøm-
met. Da regntiden strækker sig fra november til 
februar, vil Pantanal langsomt tørre ud hen mod 
oktober, hvor floderne finder deres normale leje, 
og hermed er der givet to helt forskellige oplevel-

ser af dette udsædvanlige stykke natur, nemlig 
den våde og den tørre periode. 

Flere økosystemer
Nu er Pantanal ikke kun ét økosystem, men sna-
rere en mosaik af forskellige habitater. Nogle lig-
ger konstant under vand, andre oversvømmes i 
perioder og andre igen ligger altid over vandet. 
Der hvor sumpen rejser sig blot 75 cm over sum-
pen dannes der kart og skovlignende stræknin-
ger, der kan minde om Amazonas, uden dog at 
have helt så høje træer. Et besøg i Pantanal er 
mere varieret end en tilsvarende tur i Amazonas. 
Her er bådture på søer og floder, på jagt efter 
piranhas (piratfisk) og dyr langs vandkanten; 
vandreture dybt ind cordiheiras og capões, hvor 
træerne rejser sig over sumpen; rideture som en 
anden pantaneiro, den brasilianske fætter til en 
cowboy, på savannen sammen med kvæget eller 
over sumpede strækninger hvor folk til fods må 
give op, og ture på ladet af et specialkøretøj, der 
rykker frem ad de få farbare veje med masse af 
stop på jagt efter dyrene, der konstant er på far-
ten for at samle føde.

Hvornår rejser man? 
Populært sagt er den våde periode den periode, 
hvor de større pattedyr stimler sammen på hvad 
der er tilbage af tørt land, mens alle fugle samt de 
dyr der kan svømme spredes ud over sumpen. I 
den tørre periode samler fuglene sig omkring de 
vandhuller der er tilbage for at fiske, og det er nu 
tid for de større pattedyr til at fordele sig over et 

stort område.
Den tørre periode (marts - oktober) er for de fleste 
nok den mest komfortable. Det er også den var-
meste periode, men da fugtigheden er lav føles 
varmen ikke påtrængende som i regnperioden, 
hvor den ofte kvælende luftfugtighed kan føles 
helt lammende. I den nordlige del af Pantanal er 
dette perioden for de, som først og fremmest er 
interesserede i de store flokke af fugle, der samles 
omkring de udtørrende vandhuller, mens de store 
græsstepper mod syd byder på græsarealer, der 
tiltrækker de store pattedyr. 
Regnperioden (november - februar) byder på an-
dre oplevelser. Kommer man i denne periode er 
turen mere et eventyr, hvor ture til fods betyder 
at vade i vand - ofte op til livet. Flere af turene skal 
gøres til hest eller i kano. I denne periode søger 
de større pattedyr mod de skovbevoksede bakke-
toppe der rager op over vandet, mens fugle, fisk 
og caimaner forsvinder ud i de oversvømmede 
områder. Det er yngletid for fuglene, der først og 
fremmest findes i den sydlige del af Pantanal. 

Påklædning og planlægning: 
Man siger at Pantanal er fri for malaria, men her-
med ikke være sagt at den er fri for myg, så på alle 
tider af året skal man pakke masser af myggebal-
sam. I sommerperioden, eller den tørre periode, 
skal man pakke let sommertøj, mens vinteren 
kalder på lidt overtøj, specielt til en kølig morgen. 
Man kan faktisk opleve en tynd isskorpe på vandet 
lige efter, at solen er stået op. Vi anbefaler lange 
bukser og langærmede skjorter specielt til mindre 
trekkingture og rideture. Gode vandrestøvler, hat, 
alt inden for kikkert, telelinser og lommelamper - 
alt efter hvor stor en entusiast man er. Endelig skal 
vi blot bemærke, at man ikke behøver at lade sig 
skræmme af regnen, da det regner mere omkring 
Pantanal end i samme og at man blot skal vælge 
lodges som kan håndtere regnen på de typer af 
ture der tilbydes. 
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I Mato Grosso do Sul staten i det sydøstlige hjør-
ne af Pantanal ligger Campo Grande; byen der 
for de fleste rejsende er den sydlige indfaldsvej 
til Pantanal. 
 
Campo Grande er en moderne landbrugsby. I en 
lige linie fra byen går BR262, vejen der er 400 km 
lang og som forbinder Campo Grande med byen 
Corumbá og grænsen til Bolivia i det sydvestlige 
hjørne af Pantanal. Midtvejs ved Aquidauana el-
ler Miranda går vejen mod nord ind i området. 
Det sydlige Pantanal er et landbrugsområde, der 
primært består af savanne og derfor betegnes 

”Border Pantanal”. Mange af fazendaerne i dette 
område lever fortsat af kvægdrift. 
  
For at opleve det ”rigtige” Pantanal må man be-
væge sig langt ind i området. I den tørre periode 
kan man køre derind, mens ture i den våde pe-
riode kun kan foregå med små fly til de såkaldte 

”fly-in” fazendas. Flyture kan arrangeres fra enten 
Campo Grande eller Aquidauana. Omkring 300 km fra Campo Grande i 

udkanten af Pantanal området (border-
Pantanal) ligger refugiet Caiman, der be-

står af 4 lodges og oprindeligt var en traditionel 
kvægfarm. Siden begyndelsen af 1980’erne har 
ejeren imidlertid bestræbt sig på at udvikle det 
53.000 hektarer store område til både at være 
en driftig kvægfarm og et sted hvor man tager 
det nødvendige hensyn til den skrøbelige natur. 
Begge dele er lykkedes til overmål. 

Det er muligt at arrangere ture til Caiman på for-
skellige ugedage og kombinere sig frem til den 
længde på opholdet, man ønsker, og på et af de 

reFúGio 
eColóGiCo 

CaiMan
lodges, man ønsker. De daglige udflugter er af-
hængige af årstiden, men generelt kan man sige 
at der vil være mindst to dagture og en nattur el-
ler et foredrag i døgnet. Turene kan være vandre-
ture, safariture, bådture eller udflugter på heste-
ryg og er tilrettelagt af stedets faste guider. 

Man kommer til Caiman via lufthavnen i Campo 
Grande, hvor en tosproget guide hjælper gæ-
sterne til en minibus, der kører direkte til Refúgio 
Ecológico Caiman. Turen til lodget foregår på as-
faltvej de godt 300 km, på nær de sidste 50 km, 
som er på grusvej. 

Det sydlige
Pantanal
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Udflugter 

Turene fra logden er tilrettelagt af det faste per-
sonale og guides. Turene afhænger af sæsonen 
og vejret. Generelt vil der dog være 2 ture pr. 
dag, samt mindst 1 nattur/foredrag. Turene bliver 
sammensat af følgende elementer.

Vandreturene er tilrettelagt i en af de omlig-
gende cordelleras, der er områder med blandet 
skov og krat. Et område, der hæver sig over den 
oversvømmede del af Pantanal. Transporten til 
og fra området finder sted i en åben lastbil byg-
get til formålet. Der findes også en variant hvor 
man ser nærmere på den nærliggende gård og 
farmens projekt for bevarelse af den blå hyacint 
Macaw. Turen går deslige til den nærliggende sø, 
hvor man ved at fodre caimanerne kan komme i 
nærkontakt med dem. 

Sejlturene Sejlturene foregår på den nærliggende 
opdæmmede sø, hvor man først og fremmest ser 
på fugle, aber og træer i den omliggende bevoks-
ning. Turene går til forskellige dele af søen og hvis 
vejret tillader det, stages der af sted på den lav-
vandede sø, frem for at sejle med motor. 

Hesteturene fHesteturene foregår i et tempo 
hvor alle kan følge med. Hestene er godmodige 
dyr, der troligt følger guiden. Da det af sikker-
hedshensyn er forbudt at sætte hesten i galop 
eller trav kan alle, uanset tidligere erfaring med 
heste, være med. 

Natturene  foregår i lastbil, hvor man med lys for-
søger at finde nogle af nattens dyr. 
Endelig har lodgen en valgfri tur, som betales 
separat til lodgen. Den går 30 km af grusvej, gen-
nem farmen til en flod, der markerer lodgens 
nordlige grænse. Herfra sejles der ad en af de flo-
der, der gennemskærer Pantanal. Med held kan 
man her få et glimt af et af de store kattedyr, som 
området har at byde på.

Endelig har lodget en valgfri tur, som betales se-
parat på stedet. Den går 30 km af grusvej, gennem 
farmen, til en flod der markerer lodgets nordlige 
grænse. Herfra sejles der ad en af de floder der 
gennemskærer Pantanal. Med held kan man her 
få et glimt af en af de store kattedyr, som området 
har at byde på. 

Caiman lodge 
Pousadaen er sofistikeret. Hyggelige værelser i 
en patio omkring en swimmingpool. Pousadaen 
har 11 værelser, alle med aircondition. Den fælles 
opholdsstue er hyggeligt indrettet med smukke, 
rustikke møbler og en restaurant, der serverer 
virkelig god mad. 

Pousada sede i & ii
Tættest ved Caiman Lodge ligger Sede I med 11 
værelser og Sede II med 6 værelser, der nærmest 
ligner en typisk gård fra området. Værelserne har 
alle eget bad og toilet og fra opholdsstuen er der 
udgang til en have med svømmebassin og grill. 
Morgenmaden spises på lodget, mens frokost og 
aftensmad spises i hovedbygningen. 

Pousada Baiazinha
Baiazinha med 6 værelser beliggende ved en sø 
fyldt med caimaner og fisk, der svømmer helt ind 
under terrassen. Lodget er hyggeligt indrettet og 
bygget i en luftig arkitektur. Værelser er passende 
og alle med en lille veranda med udsigt over søen. 
Der findes naturligvis aircondition og en mindre 
swimmingpool tilknyttet lodgen. 

Pousada Cordilheira
Længst væk finder vi Cordilheira med 6 værel-
ser. Lodgen er næsten afrikansk i sin opbygning, 
med værelser der alle har udsigt over et natur-
ligt vandhul, der i den tørreste sæson tørrer ud 
til en grøn plæne med en lille pyt i midten, der 
tiltrækker fugle. Både Baiazinha og Cordilheira 
er stilfyldt indrettet med smukke, tunge, farvede 
sofaer blandet med lette møbler. Det er begge 
steder hvor man føler sig godt tilpas. 
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Fazenda 
rio neGro

N ogle gange kan det synes at brasilianer-
nes største læremester må være fjernsyn, 
og når det kommer til Pantanal er det 

heller ingen undtagelse. Med Fazenda Rio Negro 
som kulisse sad brasilianerne klinet til fjernsynet 
for at se soap-operaen »Pantanal«, et lærestykke 
ud i kærlighed og intriger blandet med den lo-
kale folklore. Kameraerne er for længst slukket, 
fazendaen er købt af Conservation International 
og »soap-stjernerne« er nu igen stedets naturlige 
attraktioner, den overdådige natur der her dybt i 
Pantanal tager sig ud til sit bedste. 
Den charmerende hovedbygning stammer fra 
1920 og er stadig bevaret i stedets ånd med en 
hyggelig veranda, hvorfra man kan se solen gå 
ned, mens man stadig ånder og fornemmer ste-
dets storhedsperiode. Sammen med det tilstø-

Pakker 
På Fazenda Rio Negro tilbydes forskellige eks-
kursioner fra rideture og vandring til flodsejlads i 
kano og båd samt ture i specialbyggede militær-
køretøjer tilpasset de lokale forhold. På turene 
vil der være mulighed for at se hjorte, kapivara 
(verdens største gnaver), kaimaner, aber, kæm-
peoddere, tapir, ara-papegøjer, jabirustorke, og 
med held også en jaguar. Som altid når det drejer 
sig om dyreliv, kan der ikke gives garanti for at se 
bestemte dyr. Dyrene følger vandstandens cy-
klus i deres søgen efter føde. Hvilke arter der ses 
omkring fazendaen er derfor afhængig af sæson, 
dyrenes egen cyklus og gæsternes held. 

dende gæstehus rummer fazendaen plads til 26 
besøgende i værelser, der alle er udstyret med 
eget bad og aircondition. De bedste findes i den 
gamle hovedbygning. Der er på fazendaen også 
plads til storfamilier, da værelserne er af forskellig 
størrelse. 
Conservation International, som har købt fazen-
daen, er en amerikansk non-profit organisation, 
der samarbejder med andre lokale fazendaer i 
området for at skabe et større sammenhængende 
økosystem. 
Indtægterne fra øko-turismen geninvesteres i re-
gionen til glæde for økologien og til fortsat beva-
relse af det skrøbelige økosystem. 

4WD eller fly 
Turen til fazendaen foregår med små fly enten fra 
Aquidauana eller fra Campo Grande. Fordelen ved 

at flyve ind i området er, at man får set 
området lidt fra oven og herved bed-
re kan fornemme de mange forskel-
lige områder som Pantanal består 
af, mens ulempen ved fly så klart er 

prisen, der for at bringe den ned på 
et rimeligt niveau forudsætter en lille 

gruppe på 4 personer. 
Når man først er på fazendaen foregår 

turene til vands, til fods eller fra hesteryg, 
alle i et adstadig tempo hvor alle kan være 
med. Specielle køretøjer som er konstrueret 
til formålet bringer den besøgende rundt i 

området, hvor man kommer virkelig tæt 
på det specielle liv, som udgør magien 
ved Pantanal. På turen i området delta-

ger engelsktalende guides og der vil typisk 
være en morgentur og en aftentur, de to 
perioder hvor dyrene er mest aktive. 
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Cuiabá i staten Mato Grosso er den nordlige 
indfaldssvej til Pantanal. Fra Cuiabá er der 
kun ca. 100 km til guldgraverbyen Poconé, 

hvor  Transpantaneira-vejen starter sin 147 km. 
lange vej ind i Pantanal. 

Transpantaneira
Det var planen, at Transpantaneira skulle forbinde 
Pantanal fra nord til syd, men den blev aldrig 
gennemført. De 147 km ligger nu som en forholdsvis 
god grusvej og giver nem adgang til området, 
ligesom vejen, der ligger hævet over terrænet, giver 
god mulighed for at observere dyrelivet langs vejen 
og dens grøfter.

Barão de Melgaço
Man kan også fra Cuiabá nå Pantanal via Barão de 
Melgaço, der er beliggende ved Chacororé og Siá 
Marina lagunerne. Turene i dette område foregår 
primært i båd. 

Chapadas dos Guimarães 
Et andet vigtigt område, der kan nås fra Cuiabá, er 
det vigtige økosystemer, Cerrado. Kun 64 km. fra 
Curiabá, hvor bakkerne bliver til 850 meter høje 
smukke bjerge, befinder man sig i Sydamerikas 
geografiske centrum. Området er en 33.000 ha. 
stor nationalpark fyldt med klippehuler, fantasti-
ske udsigter og masser af vandfald, f.eks. Portão 
de Inferno (porten til helvede), Véu da Novia (bru-
desløret) og Salgadeiras-vandfaldet, Et interes-
sant fænomen finder man på toppen af plateauet, 

Det nordlige 
Pantanal

der fungerer som vandskel. Vandet, der løber mod 
syd, løber mod Pantanal mens vandet, der løber 
mod nord, løber mod Amazonas. Da nationalpar-
ken ligger tæt på Cuiabá i det varme lavland, er 
området flittigt besøgt af de lokale, med deraf føl-
gende souvenir boder mv. 
 

nobres 
Hvad Bonito er for det sydlige Pantanal, er Nobres 
for det nordlige Pantanal. Lige som i Bonito er om-
rådet smukt med mulighed for dykning i krystal-
klart vand og blå grotter. En af de få oprindelige 
indianerstammer, der er tilbage i Brasilien - Bakairi 
indianerne, er hjemhørende i området. I modsæt-
ning til Chapadas dos Guimaráes er Nobres fortsat 
forholdsvist uberørt af turister.
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Araras Eco Lodge er et fortryllende sted 32 
km inde af Transpantaneira-vejen. Vejen, 
en hævet grusvej, strækker sig ikke mindre 

end 147 km gennem det nordlige Pantanal og 
krydser mere end 100 træbroer, inden den ender 
dybt inde i Pantanal. 
Lodget ligger ikke langt fra vejen i en lille lund. 
Den er rustikt indrettet med respekt for lokale 
materialer og byggestilen i Pantanal, og består af 
15 værelser med bad, toilet og loftsvifte. Restau-
ranten og baren er stedet hvor man mødes og det 
er også her man kan deltage i foredrag eller se 
video om Pantanal og det fantastiske økosystem, 
hvis man da ikke bare har lyst til at slappe af i en 
hængekøje foran sit værelse eller nyde dagen el-
ler aftenen ved swimmingpoolen. 
Naturen venter lige uden for døren. Umiddelbart 
op til lodget findes en lille sø og natten afslører 
de hundredevis af caimaner, der holder til i områ-
det. En gangbro fører til et lille udkigstårn, hvorfra 
man får et kik ud over den lille sø og et sprudlen-
de fugleliv. 

aktiviteter 
Dagen er afsat til ture i Araras Lodgets private 
naturreservat. Alt efter årstiden kan man deltage 
i aktiviteter i bil, til fods eller på hesteryg gennem 
Pantanal-økosystemet, hvor man sammen med 

en guide får mulighed for at lære og forstå sam-
menhængene i dette specielle område. 
Nogle ture går ud af lodget langs Transpantaneira-
vejen og andre krydres med kanoture, hvor man 
tager på opdagelse i den våde del af området for 
at se på flora og fauna, som knytter sig til bioto-
pen. Der er mange fisk i vandet af alle størrelser 
og arter, men den store fiskekonkurrence blandt 
lodgets gæster er hvem der fanger flest Piranha. 

Følgende er et eksembel på hvordan turen er sat 
sammen: (turen vil dog blive tilrettelagt individu-
elt alt efter årstiden og de passagerer som måtte 
befinde sig på lodget,

Ankomst til Cuiabá, hvor guiden venter for at 
køre gæsterne til Pantanal. Afgang kl. 12.30. eller 
kl. 16:30. På turen til lodget vil det være muligt at 
nyde den specielle fauna og flora som området 
byder på. Ankomst til lodget kl. ca. 16.00. Efter 
indkvartering arrangeres en solnedgangstur i det 
omkringliggende landskab for der gæster der 
kommer med den tidlige transfer, og efter aftens-
maden en tur for at lytte til nattens lyde. 

2.dag: Hele dagen er afsat til ture på Araras pri-
vate naturreservat. Efter morgenmaden vil man 
alt efter årstiden, kunne deltage i aktiviteter i bil, 
til bens eller på hesteryg gennem Pantanal-øko-
systemet, hvor man sammen med en guide vil få 
mulighed for at lære og forstå sammenhængene 
i dette specielle økosystem. 

3.dag: Opdagelsestur langs Transpantaneira-ve-
jen samt kanoture, hvor man tager på opdagelse 
i den våde del af området for at se på flora og 
fauna, som knytter sig til denne biotop. Der er 
mange fisk i vandet, og der er mulighed bl.a. for 
at fange piratfisk. Turen er med picnic-frokost. 

4.dag: Denne dag går det retur til Cuiaba eller alt 
efter om man har yderligere en dag vil der være 
følgende aktiviteter:
Denne dag går turen på besøg hos naboen, en 
ranch på over 12.000 hektarer, der gennem de 

de 3 økosystemer:
Pantanal, Cerrado og amazonas.
Med udgangspunkt i Cuiabá kan man på 
en 7- dages tur dække 3 økosystemer, der 
tager den besøgende til hjertet af Panta-
nal, til toppen af Chapadas dos Guimarães 
og til den frodige jungle. 
På turen dækker man alle aspekter af om-
råderne og på trods af, at man kører næ-
sten 1000 km ad Brasiliens landeveje, er 
der stadig tid til korte trekkingture og eks-
peditioner med kanoer gennem Pantanal 
og regnskoven. 
Undervejs overnattes der på Araras Eco 
Lodge i Pantanal og Pousada Jadrim da 
Amazônia, en hyggelig lille lodge 320 km 
nord for Cuiabá beliggende ned til Rio 
Claro. I Guimarães overnattes der på Pen-
hasco Lodge, der er en moderne lodge 
beliggende med udsigt over de mystiske 
taffelbjerge.

araras eCo lodGe
seneste 3 generationer har opdrættet kvæg. 
Ifølge lokale traditioner serveres en forfriskende 
guaraná-drik ved ankomsten. Frokost serveres i 
hovedbygningen inden man begiver sig ud i om-
givelserne på en guidet tur.

Sidstedagen: Efter morgenmaden går turen til-
bage til Cuiabá med en sidste mulighed for foto-
safari på Transpantaneira-vejen. Ankomst Cuiabá 
ca. kl. 11.30. 
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araras eCo lodGe

a PoUsada do rio

Ved bredden af Rio Mutum sydvest for 
Cuiabá ved Barão de Melgaço, mellem la-
gunerne Siá Mariana og den noget større 

Chacororé, finder vi en gammel fazenda der nu 
er trukket i arbejdstøjet og har åbnet deres hjem 
for turister, der ønsker at gå på opdagelse i Panta-
nal. Pousadaen ligger på en lille grøn bakke, der 
hæver sig blot nogle få cm; Lige nok til at her er 
tørt hele året rundt i modsætning til 97 % af det 
omgivende landskab. 
Her er mere vand end ved vores andre lodges i 
Pantanal, så på mange af turene indgår dette som 
et naturligt element i udforskningen af området. 
Lodget henvender sig deslige til fiske-interes-
serede, idet det gennem en årrække har været 
kendt som et fiskernes paradis. Går interessen i 

MUTUM

den retning, så spørg efter vores liste over fisk og 
rekorder. Er man ikke den store fisker, så kan man 
altid fiske de uundgåelige piranhas. Der tilbydes 
naturligvis også ture til hest og til fods på lige fod 
med andre lodges. 
Der er 16 hyggelige værelser, alle med aircon-
dition og rindende koldt/varmt vand og en lille 
veranda med hængekøjer. På området findes en 
lille swimmingpool med bar, en souvenirbutik og 
en restaurant, hvor der serveres en blanding af 
regionale og internationale retter. Stemningen 
af, at man er på en oprindelig fazenda, er forsøgt 
bevaret og opholdet her kan man være heldig at 
få krydret med lidt folklore da man ind imellem in-
viterer beboerne fra den nærmeste klynge af huse 
til at give opvisning i stedets folkedanse.  
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aMazonas
Hele 

verdens lunge, 
medicinskab, 
ferskvandsdepot, 
det sidste 
uudforskede 

grænseland 
beliggende omkring 

livsnerven, 
Amazonfloden 

og dens mange 
bifloder. Næsten 

18 % af Brasilien er 
dækket af denne 

verdens største 
sammenhængende 

regnskov, hvor man 
finder ikke mindre 

end den 5. vigtigste 
kilde for ferskvand, 

en genetisk bank af 
uvurderlig værdi for 
menneskeheden, samt 
2/3 af alle levende 
væsener. 
Dette er junglen der skal 
opleves, og der garanteres 
uanset årstid øjeblikke af 
uforglemmelige oplevelser. 
Når man opholder sig i 
den fortryllende junglenat, 
sejler med små både dybt 
ind i junglen for at lytte 
til de mystiske lyde fra den 
tropiske jungle, er på udkig 
efter alligatorer eller for at fiske 

piratfisk, eller når man går ad 
junglestier ind i regnskoven, hvor 

en naturguide fortæller om de 
indfødtes brug af regnskovens 

planter eller hjælper med at 
udpege dyr og fortæller 

om deres liv.

Brasiliens grønne skat
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L ad os efter denne lovprisning af naturen 
fortælle lidt mere om, hvad Amazonas 
egentlig er. Området består som ud-

gangspunkt af 3 økosystemer: »Terra Firme« 
– det tørre land der udgør den største del af 
Amazonas og hvor man finder den høje jungle; 
»Igapós« - området der er oversvømmet en 
gang imellem og »Várzea« - også kaldet for den 
oversvømmede jungle, områder der det meste 
af året står under vand. Et jungleophold skal 
naturligvis indeholde alle disse elementer for 
at man får et komplet billede af junglen.
 

oplevelser i junglen
Vores junglelodges i Manaus området indehol-
der som en naturlig del af turen en sejltur på 
floden for at komme til lodgen. 
Turene, der udgår fra lodgen foregår til vands 
og til fods under junglens beskyttende tag. Da 
Amazonfloden er meget bred i området tæt på 
Manaus, ja ofte så bred at det ligner Storebælt, 
så er det først når man kommer op i de mindre 
bifloder, at man fornemmer junglen. Turene til 
fods er mere intense, men når dagen er omme 
er Amazonjunglen »bare« en skov og ikke mere 
spændende end at det er guiden, der gør for-
skellen. Dyrelivet er måske til stede, men for at 
misbruge et populært udtryk, »så kan man ikke 
se dyrene for bare skov«. Når guider og andre 
rejsende begejstret udbryder »tucan« eller »ca-
racara«, så har det ofte ikke noget at gøre med, 
at de har et supersyn, som du ikke er udstyret 
med, blot kender de dyrenes bevægelser og 
kan på lang afstand fortælle, hvilket dyr de så 
ud fra den måde det bevæger sig på. Nattens 
ekspeditioner, hvor man leder efter krokodiller 
eller rettelig kaimaner, kan også være skuffende 
hvis man først har besøgt Pantanal og oplevet, 
hvor mangfoldige disse dyr kan være. 
 

så hvorfor amazonas?
Med ovenstående beskrivelse af en jungletur, 
hvorfor er det så alligevel interessant at besøge 
junglen? Et af de vigtigste elementer i jungle-
turen er en guide, som kan oversætte naturen 
til et sprog der er forståeligt for os almindelige 
rejsende, som har en sund og naturlig drift til 
at opleve vores omverden. Junglens praktiske 
økologi er dybt fascinerende, når man finder 
ud af at intet her vokser forgæves. Alt kan bru-
ges og piller man blot i en lille flig og forskub-
ber balancen, kan det have uforståelige følger 
for omgivelserne. 
Junglen er også stedet at gå på fotosafari. Det 
er fortryllende at sejle ad de mørke stille flo-
der, hvor træernes spejling i vandet giver en 
eksistentialistisk følelse af at være vidne til en 
verden på et andet plan. 
Junglen skal opleves, men kom ikke med for 
høje forventninger. Den besøgende som for-
venter at være deltager i en dyrefilm, der på 40 
min fortæller om livet gang i naturen i flotte ek-
sotiske billeder, risikerer at blive skuffet. Jung-
len var flere millioner af år undervejs, filmen 
måske kun år, og dit besøg kun nogle få dage.
 

Hvad pakker jeg ?
Dette er ikke en færdig pakkeliste, men nogle få 
gode råd til, hvad man skal tænke på, når man 
skal i junglen. 

Pak så det passer
Man skal bemærke at de fleste lodges sætter 
grænser for hvor meget bagage man kan med-
bringe. Pak så lidt som muligt og efterlad trygt ba-
gage på hotellet som benyttes før og efter ophol-
det, eller efterlad det ved den agent som henter 
og bringer dig.

Myg og andre insekter
Man kan ikke tage i junglen uden at møde natu-
ren, men det er heller ikke sådan at man bliver 
ædt op. Lodgene ligger i områder med sort vand, 
hvilket giver dårlige livsbetingelser for myggene. 
Derfor er der ikke mange myg, men ved solop-
gang og solnedgang, hvor de dog sværmer, skal 
man være forsigtig og smøre sig godt, eller holde 
sig indendøre. Myggebalsam er mange ting. Vi har 
gode erfaringer med citron- og eukalyptusolier, 
men også den lokale og mere giftige udgave af 
Autan er virkningsfuld.

Tøj
På trods af varmen er lange bukser og langærme-
de skjorter også et must. På afstand ser junglen 

grøn og blød ud, men for ikke at ende som mad, 
har mange af junglens planter valgt at iklæde sig 
torne og pigge, som slige klædedragter kan være 
med til at afbøde. Samtidig holder de myggene 
væk.
Gummistøvler er svære at rejse med, så i områder, 
hvor dette kan være nødvendigt, har lodgene ofte 
et stort udvalg i alle størrelser. Af personlige sko 
kan vi kun råde til at man tager nogle med der må 
blive beskidte. Hvad angår regntøj kan dette være 
praktisk når man opholder sig i en regnskov, men 
sørg for at det er noget man kan ånde i da alt an-
det vil være som at pakke sig ind i en plasticpose 
i en finsk sauna.. 

Resten af pakkelisten kunne indeholde selvfølge-
ligheder såsom hatte, solcreme, kikkerter og film.  
Hvad angår strøm til kameraer og videoer, så sørg 
for at komme med et apparat, der er opladet, idet 
de fleste lodges blot arbejder med strøm i nogle 
få timer. Hvad angår film og udskiftelige batterier 
må det også være en selvfølgelighed at disse skal 
medbringes, da der ikke er en fotohandler lige om 
hjørnet. 

Sidst men ikke mindst skal man medbringe en 
bunke tålmodighed og et åbent sind, så man ad 
den vej får mest muligt ud af opholdet.
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Alta Floresta

N ord for Pantanal, hvor vejen ender og 
Amazonjunglen begynder, finder man 
Alta Floresta, en lille søvnig by, der er den 

sydlige indfaldsvej til Amazonas. Det er her i høj-
junglen, på kanten af Amazonbassinet i udkanten 
af den store Cristalino nationalpark, at man finder 
Cristalino Jungle Lodge, der ligger i et stykke pri-
vat jungle. Området strækker sig på begge sider 
af Cristalinoflodens klare vande i en del af et om-
råde, der er blevet erklæret nationalpark af staten 
Mato Grosso. Denne del af Amazonas er først nu 
begyndt at modtage øko-turister, og lodge er 
derfor et af de få der ligger i det sydlige højland 
af den brasilianske Amazonjungle også kaldet 
»Terra Firma« skoven.  

Cristalino Jungle lodge 
Dette er et øko-lodge, der består af en flydende 
pavillon hvorfra man kan svømme, fiske eller 
bare slappe af. Der overnattes enten i en af 2 bun-
galows begge med 4 værelser, der alle 
har privat badeværelse, soloop-

varmet vand og loftvifte, el-
ler i en af 2 bygninger med 
5 værelser, hvor der er ad-
gang til delte badeværelser. 

Maden spises udendørs i den palmebeklædte 
pavillon, et sted der også bliver brugt til møder 
og afslapning for grupper, eller i spisesalen, der 
også fungerer som bar. Desuden findes opholds-
stue og et lille bibliotek, som kan bruges til mø-
der, afslapning og lysbillede foredrag. På området 
findes et 50 m højt observationstårn, der hæver 
sig over trætoppene. Herfra kan man se hen over 
trætoppene og bl.a. nyde solnedgangen, som el-
lers skjules af træerne. 

 Aktiviteter:
Fra lodget kan man deltage i forskellige aktivi-
teter med et tema, såsom vandreture i den om-
givende jungle, svømmeture i floden, udflugter 
med kano m.m.
 
Økoturisme: 
Udflugter der giver indblik i Amazonas økosy-
stem. Her uddybes emner som f.eks. hvordan 
udnytter man junglen. Man får også en chance 
for at møde den lokale befolkning. Turene er na-
turligvis ledsaget af naturguide.
 
Adventure-ture: 
Disse ture kommer i forskellige sværhedsgrader, 

Floresta amazônica Hotel
alta Floresta 
42 værelser, der ligger i en stor have med et godt sti-
system, perfekt til at gå på jagt efter junglens fugle. 
Værelserne er velindrettede med udgang til haven, 
hvor der findes en swimmingpool.

alTa FloresTa
Cristalino Jungle Lodge

men fælles for dem alle er at lære at overleve i 
junglen. Hvordan finder man vand, laver ild og 
overnatter i junglen. Mange af overnatningerne 
finder derfor sted i lejre uden for lodget.
 
Fugleture: 
Med en liste på ikke mindre end 570 fugle og med 
nye fugle på listen hvert år, er området et paradis 
for fugle- interesserede. Man kan vælge mellem 
forskellige stier alt efter habitat og ønske for at 
udfylde sin personlige fugleliste.

Transport:
Vejen til Alta Floresta starter i Cuibá, samme ind-
faldsvej som det nordlige Pantanal. De 780 km 
kan klares natten over i en luksusbus med daglige 
aftenafgange eller man kan flyve dertil.

Turen til Cristalino Jungle Lodge begynder i Alta 
Floresta, hvor man kan benytte Floresta Amazo-
nica Hotel som mellemstation for tidlige afgange 
med bus eller fly. Cristalino Lodge ligger yderlige-
re 39 km mod nord. Turen dertil foregår først med 
bil til floden, en tur på ca. 1½ time, og herfra går 
det med båd op af floden ca. ½ time. 
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D er hvor det klare, mørke vand fra Rio Ne-
gro løber sammen med det mudrede, 
gullige vand fra Rio Solimões og bliver 

til Amazonfloden ved »Vandenes Møde«, ligger 
millionbyen Manaus. Men ligesom vandene på 
pudsig vis løber ved siden af hinanden de første 
kilometer, så er Manaus nok Amazonas ”hoved-
stad”, men den er aldrig helt blevet en del af den 
omgivende jungle. 
Byen havde sin storhedstid under gummiboomet, 
hvor byen kom til penge, og for en kort stund so-
lede den sig i de rigdomme som gummien bragte 
til området. Efter at gummi ikke længere var et 
produkt man kun kunne hente ud af Amazonas, 
tabte byen igen sin betydning for en stund, og 
alle forsøg på at genoplive byens status som en 
driftig handelsby ved f.eks. at gøre den til en ud-
viklingszone har slået fejl. Det er i dag turisterne 
der er byens ukronede konger, eftersom Manaus 
er døren til junglen. Med afsæt i byen bliver de 
dog ikke længere end hvad en kort byrundtur 
varer, på vej til stedets hovedattraktion, nemlig 
junglen der breder sig ud rundt omkring byen 
og endnu engang slår fast, at Manaus er som en 
rumstation der er landet i en verden, som vi for-
står meget lidt af - ”Amazonas Universet”. 
  

den gamle bydel 
De største seværdigheder i Manaus er livet om-
kring havnen og den gamle bydel med operaen 
Teatro Amazonas fra 1869 og katedralen bygget 
i smuk italiensk renæssance-stil. Operaen er for 
nyligt blevet gennemrenoveret og fremstår i dag 
igen prangende, som da den næsten sten for sten 
blev hentet fra Europa.
 

På markedet 
Tæt ved den gamle havn ligger det spændende 
Mercado Municipal, der er en replica af de be-
rømte ”Les Halles” i Paris. Bygningen er opført i 
smedejern, og i dag rummer den et marked med 
kunsthåndværk lavet af indianerne fra den omgi-
vende jungle. 
 

Flydekajerne 
Vandstanden i Rio Negro svinger på et år med op 
til 14 meter, og havnen er derfor forsynet med 
verdens største flydekajer, hvor de mange hvid-
malede skibe og flodbåde ligger til. Kajerne er 
forbundet med en 150 meter lang rampe. En tur 
på flydekajen er en stor oplevelse, hvor man med 
ét befinder sig i et sandt virvar af slæbere, trille-
børe, tønder samt sække og kasser, afgående og 
ankommende skibe. 
 

ManaUs
Byen i hjertet af Amazonjunglen

Ponta negro
I en årrække lå Hotel Tropical Manaus et godt 
stykke uden for byen, men i de seneste år er byen 
faktisk vokset i den retning. I Ponta Negra breder 
en Manaus-strand sig alt efter årstiden ned mod 
floden. Alt er som en vanlig brasiliansk sand-
strand med Barracas og små og store restauran-
ter, der om natten dublerer som natklubber. 
 

Jungleture 
Som tidligere skrevet er der næppe meget at 
komme til Manaus efter, hvis ikke lige den havde 
ligget hvor den gør. Byen er springbræt for ture i 
junglen, og de fleste turister begrænser da også 
opholdet til en nat på begge sider af jungletur. 
Den omgivende jungle tilbyder til gengæld på 
et væld af junglehoteller, alle med veltilrettelagte 
ture med udgangspunkt i netop deres hotel. Det 
kan være svært at vælge, da de alle tilbyder et 
ofte lignende produkt. Nogle ligger tæt på Ma-
naus, andre langt væk. Nogle ligger i områder 
med mange andre lodges, og andre igen ligger 
mere isoleret. Enkelte har aircondition og en 
smule mere komfort, mens andre tilbyder en tæt-
tere kontakt med naturen. Endelige tilbydes der 
en række krydstogter af forskellig varighed med 
udgangspunkt i Manaus, hvor der sejles rundt til 
de forskellige områder i junglen. 

Citytur
dagligt, tre timer
Byrundturen inkluderer et besøg på Museu Salesia-
no do Indio, Katedralen, regeringsbygningen, 
operaen, det gamle fængsel og det toldfrie område. 

Hotel Tropical Manaus
5*****
Estr. da Ponta Negra
Beira Rio, Manaus
Stort luksus-hotel 18 km fra centrum af Manaus. Ho-
tellet, bygget i kolonistil, ligger lige ned til floden i 
stor tropisk have og har alt, hvad der hører til et 5* 
hotel: 2 swimmingpools i to forskellige områder, bar, 
restauranter og butikker. I haven findes tillige en 
mini-zoo med dyr fra den omkringliggende jungle. 

rio negro og »Vandenes møde«
dagligt, 7 timer inkl. frokost
Sejltur på Rio Negro, hvor vi besøger Guedes Igarapé 
og Salvador-søen. Der bliver mulighed for en mindre 
gåtur i junglen samt en svømmetur i floden. Froko-
sten består af friskfangede flodfisk. Bagefter sejler 
vi til Encontro das Aguas, »Vandenes møde«. Der vil 
blive mulighed for at købe lokalt kunsthåndværk.

Udflugter
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Amazon Lodge
Junglen, når den er mest fortryllende

Alene turen til Amazon Lodge er en ople-
velse i sig selv. Lodgen ligger i hjertet af 
junglen godt 80 km fra Manaus, hvor den 

flyder stille på det mørke vand i Juma-søen og 
hvor gæsternes kontakt med fast grund foregår 
med båd. 
Dette er en af de bedst beliggende lodges i Ama-
zonjunglen. De 6 arme, som er forankret omkring 
den fælles palmebeklædte pavilllion, udgør log-
den. 2 af armene er indrettet med 16 små og me-
get simple værelser med 2 enkeltsenge. En anden 
bygning indeholder toiletter og brusere. Vandet 
er ikke opvarmet, men det føles aldrig koldt. Hvis 
beskrivelsen allerede afskrækker nu, så prøv 
en af vores andre lodges. For den rejsende som 
endnu er med, så venter der én en rigtig jungle 
oplevelse, når man fra lodgens soldæk lader sig 
glide ud i det sorte stille vand for at tage en forfri-
skende svømmetur mellem piratfisk efter en lang 
og spændende dag i junglen, eller når man i en 
af lodgens kanoer begiver sig på opdagelse på 
egen hånd i lodgens nære omgivelser. 

F lydende på den sorte flod dukker et palads frem af skumringen 
efter en lang dags aktiviteter i junglen, hvor du har krydset gen-
nem de smalle kanaler og de små bifloder, der udgør Amazonflo-

dens mange forgreninger. Det er her du skal bo i nat, midt i junglen og 
dog med alt den komfort som man forbinder med et palads. 
Jungle Palace ligger fortøjet godt 35 km vest for Manaus, en tur på 
godt 50 min. med speedbåd. Lodgen er bygget på en stålpram og den 
er designet til at tilbyde komfort til alle som vil opleve junglen tæt på, 
men uden at give køb på moderne bekvemmeligheder. Alle værelser 
har aircondition, TV, varmt vand, køleskab og meget mere. Fra værelset 
er der udgang til en overdækket privat altan, hvor man stille kan sidde 
og fiske.  
Fra lodgens store observations dæk er der en smuk udsigt over Rio Ne-
gro og Amazonjunglen og man kan slappe af på liggestolene omkring 
swimmingpoolen eller ved baren og i restauranten der begge er kølet 
ned til en behagelig temperatur, hvis man ikke just har lyst til at vedli-
geholde sin kondition i det lille fitness center. 
Lodgen har 20 værelser, hvoraf de 17 er indrettet således at der er plads 
til en dobbelt seng og en enkelt seng, som hænger på væggen.  
Fra lodgen arrangeres ture fra en til fire 4 nætter. De længere ture giver 
mulighed for at besøge nogle af de lokale indianerlandsbyer og ture 
ind i Anavilhanas øhavet. Fælles for alle turene er at de starter i Manaus 
fra et af hotellerne eller direkte fra lufthavnen. 

Maden, som serveres i restauranten, er et stort 
»tag-selv-bord«, der byder på buffet efter brasili-
ansk og vestlig smag. Efter maden kan man nyde 
en stille drink på soldækket og lytte til nattens 
lyde. Lyset i nattetimerne leveres af generator. 
Lodgen ligger i en over 1000 ha privat primær 
biologisk reserve og turene derfra er meget vari-
erede, spændende fra ture til den oversvømmede 
skov til den tætte primære regnskov. Der besøges 
ligeledes lokale caboclos, hvor man får et indblik 
i deres levevis. Turene har en varighed mellem 2-4 
timer alt efter interesse og besøgssted og ophol-
det på lodgen strækker sig fra 2-4 dage. 

rejsen til lodgen 
Transferen fra Manaus til Amazon Lodge er firdelt. 
Første del af turen foregår i bus mellem Manaus 
og Porto Ceasa. Anden del er en ca. 45 min. fær-
getur over floden til byen Careiro. Undervejs pas-
serer man »vandenes møde«, der er det sted, hvor 
det mørke vand fra floden Rio Negro mødes med 
det brune vand fra det, der kendes som Amazon 

Jungle Palace
Det flydende palads

floden. Tredje del foregår med firehjulstrukket 
landrover ca. 40 km ud ad den vej, der går helt til 
byen Porto Velho 800 km væk i sydlig retning. 
Fjerde og sidste del foregår med speedbåd op ad 
Araca- og Mamori-floderne frem til bestemmel-
sesstedet i Juma-søen, ca. 2½ time fra man lagde 
fra kaj. Af sikkerhedsgrunde må kun 5 kg bagage 
medtages. Resterende bagage kan under trygge 
forhold opbevares på hotellet tilbage i Manaus el-
ler på lodgens kontor i byen. 
Lodgen kommer med vores varmeste anbefalin-
ger for den rejsende, som kan klare de lidt mere 
primitive forhold. Her finder man den »ægte« 
jungle. 



41 Eksperter i eventyr

P å en bakketop på Silvas-øen med en pragtfuld udsigt 
over Amazonas og langt fra storbyen Manaus finder 
man Amazonas nok mest komfortable lodge. Her midt i 

junglen ligger Guanavens Pousada Jungle Lodges, hvor man 
kan nyde junglen med manerer, som var man på et bedre ho-
tel. Her er næsten alt hvad hjertet kan forlange af bekvem-
meligheder så som aircondition, minibar, egen veranda og 
badeværelser med varmt vand. 
Man kan vælge at bo enten på den gamle lodge, en rund 
bygning der tilbage i 1985 vandt en arkitektur-pris for dets 
byggestil. Værelserne i denne bygning har udgang til en lille 
balkon. Man kan også bo i de nyopførte bungalows, der ligger 
omkring en swimmingpool. På området foran lodgen breder 
sig en stor græsplæne med legeplads og volleyball baner og 
yderligere en pool. Den nederste etage af den gamle lodge er 
indrettet til restaurant samt et stort og hyggeligt opholdsrum, 
hvorfra der er en pragtfuld udsigt ud over Canaçari-søen.  

rejsen til lodgen
Lodgen ligger 280 km fra Manaus. De første 3 timer af turen 
foregår med bus med aircondition og den sidste godt 1 time 
foregår med speedbåd ned ad Urubú-floden, der er en af 
Amazonflodens mange bifloder. Der hvor floden udvider sig 
og flyder ud i Canaçari-søen, finder vi Silvas-øen og lodgen.
Turene i den omliggende jungle er klassiske. Der besøges de 
lokale »caboclos«, efterkommere af de indianere der engang 
befolkede amazonas. Om dagen tager man på fisketure efter 
piranhas og om natten på udkik efter caimaner. Man besøger 
den oversvømmede skov eller tager på gåture i den majestæ-
tiske regnskov. Der er også mulighed for at slappe af ved pool-
en eller at give sig af med lidt sport. Grundet den lidt lange 
transport fra Manaus, så er en pakke på 3 dage / 2 nætters et 
minimum her.
Guanavenas Pousada er bestemt en lodge, som vi kan anbe-
fale til de af vores kunder der ikke finder det charmerende at 
opholde sig i en bræddehytte langt fra civilisationen, men 
samtidig godt vil ud i den rigtige jungle væk fra Manaus. 

Guanavenas Pousada 
Jungle Lodge

Oplevelse og komfort går hånd i hånd

Tiwa Amazonas Eco Lodge
Tæt på naturen i eksklusive omgivelser

Tiwa Amazonas Økoresort er den nyeste lodge i Ama-
zonas og ligger ca. 10 km fra Manaus i junglen overfor 
byen, lige ved Rio Negro strandbredden. Dette er et 

rigtig godt udgangspunkt for oplevelser af den fantastiske 
jungle og eventyr på floden. Selve lodgen er fordelt over to 
kvadratkilometer rundt om en naturlig sø smukt omgivet af 
den tropiske regnskov. Der er 26 dobbelthuse bygget på pæle 
i vandet, og de 52 store værelser flot udformet i træ har alle 
eget luksuriøst bad, aircondition, varmt vand, elektricitet 24 
timer og en stor veranda, hvor man kan sidde og nyde udsig-
ten over vandet og den tropiske stemning med alle de spe-
cielle dufte og lyde. Der er en dejlig sandstrand langs floden 
ud for lodgen. Når vandstanden er høj i regntiden er den knap 
så bred, men der kan man så benytte stedets swimmingpool 
i stedet. Der er også restaurant, vandsportscenter og et am-
fiteater, som alt sammen byder på et væld af arrangementer 
lige fra naturklasser og bueskydning til musik og dans om 
aftenen.. 
Denne lodge er som normalt med fuld pension og inkluderer 
alle ture og aktiviteter som udgår herfra. Uanset hvor du ny-
der komforten på dette naturlige, men smukke og luksuriøse 
sted, vil du høre, dufte og blive betaget af den legendariske 
Amazonjungle. 
Fra Tiwa Amazonas Økoresort arrangeres forskellige ture i 
junglen og på floderne. Man kan se vandfald, komme på fi-
ske/krokodille-ture, besøge junglens landsbyer og møde de 
lokale ”caboclos”, som er efterkommere af de indianere der 
engang befolkede de store skove. Dyrene skal vi ikke glemme, 
men der gives dog ingen garantier når man går på jagt efter 
fugle, pattedyr og insekter på dag- og natture i junglen. 
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Som Amazonjunglens ukronede konge ligger 
det store Ariaú Jungle Tower i junglen som et 
mægtigt turistkompleks og tiltrækker hvert 

år tusindvis af turister og priser fra pressen. Vores 
Kronprins Frederik har overnattet i Tarzan-hytten, 
der er bygget 36 meter oppe i en af junglens ma-
stodont træer. Dyr er her mange af. Papegøjer og 
aber nærmest stimler sammen om lodgens gang-
broer, der forbinder de gigantiske tårne hvor man 
finder værelserne, og når kameraer hives frem, 

Ariaú Jungle Tower
Gangbroer under trækronerne

Amazon Eco Park
Hvor aberne brøler

K un 30 min. med båd fra Tropical Manaus fin-
der vi Amazon Ecopark. På trods af den kor-
te afstand til Manaus gror junglen lystigt her, 

idet området har ligget beskyttet som trænings-
område for det brasilianske militærs jungleoverle-
velseskurser. I dag er det turisterne som overlever 
her og det er ikke svært, idet lodgen består af 20 
hytter der nok ser rustikke ud udefra, men som 
indefra byder den overnattende gæst på den for 
junglen store luksus at have bad med varmt vand 
og aircondition. Den panoramiske åbne restau-
rant på lodgen er bygget i rigtig indiansk stil, og 
der findes yderligere to af disse konstruktioner 
der benyttes til grupper og konferencer. Der er 
naturligvis også en bar og en reception.
 
I modsætning til mange af de andre lodges garan-
teres der her at man ser skovens aber. Det er ikke 
trænede aber, men snarere aber der befinder sig 
på vejen mellem vores civilisation og den store 

jungles, idet »Primate Rehabilitation Center« er et 
rehabiliteringscenter, hvorfra man tager imod dyr 
der ulovligt er blevet taget fra skoven og sat til 
salg eller dyr, der på anden måde ikke kan klare 
sig selv. 
Turene på lodgen indeholder de vanlige elemen-
ter med besøg i indianerlandsbyer, fisketure, ka-
noture, solnedgangsture og natture. Turene kan 
variere med alt fra dagsbesøg til adskillige dage. 
 
På grund af lodgens beliggenhed så tæt på Tropi-
cal Manaus og lufthavnen er det muligt på et vil-
kårligt tidspunkt på døgnet at blive transporteret 
til og fra lodgen. Det gør den meget anbefalelses-
værdig for dem, som ønsker et kort men intenst 
besøg i junglen. Har man lyst til at blive mere end 
3 dage, så anbefaler vi en af vore andre lodges.

så poserer de gerne. Den omgivende jungle har 
nået bristepunktet af bæredygtighed, så er det 
den ægte jungle, man kommer for at opleve, så er 
dette ikke stedet. Vi anbefaler derfor en af vores 
andre lodges. Ingen omtale af junglen ville dog 
være komplet uden denne lodge, men hermed 
ikke sagt, at vi kan anbefale lodget.
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Ved bredden af Puraquequara-søen finder 
vi Amazon Village. Her kun godt 30 km fra 
Manaus befinder man sig som i en anden 

verden med den frodige jungle som nærmeste 
nabo. Lodgens 24 bungalows ligger spredt rundt 
i junglen og på trods af, at de er simpelt indrettet 
med 2 enkeltsenge, er de udstyret med eget bad 
og toilet og man kan roligt slappe af på den lille 
veranda i hængekøjen mellem udflugterne i jung-
len. Bungalowerne er oplyst af batterilamper og 
resten af lodgen af gaslamper, så den ensomme 
generator sørger kun for strøm til vandpumper, så 
oplad batterier hjemme fra.

På eventyr
Eventyret begynder tilbage i Manaus, når man går 
ombord i den lille flodbåd i Porto Ceasa, hvor man 
er kommet til med bus fra hotellet eller lufthav-
nen i Manaus. På turen passerer man »vandenes 
møde«, hvor Rio Negros sorte vande mødes med 
den mudderbrune Solimões, hvorefter de flyder 
sammen side om side, inden de til slut danner 
Amazonfloden, som man igen forlader for at søge 
op af Rio Puraquequara. Den sidste del af turen 

Amazon Village
Det klassiske jungle eventyr

foregår alt efter årstid og vandstanden til fods til 
lodgen hvor man bliver mødt af en velkomstdrink. 
I perioden oktober-december er vandstanden i 
floden så lav, at sidste del af sejlturen må foregå 
i kanoer. Den lave vandstand kan også betyde, at 
man skal gå op til 300 meter fra bredden af floden 
op til lodget.
Fra lodgen udgår en række stier, hvor ad man 
sammen med lokale guides tager på opdagelse i 
junglens spændene økologi. Alt efter længden af 
opholdet vil turen blive krydret med sejlture i små 
kanoer til den oversvømmede skov, besøg i lokale 
indianerlandsbyer, natture på jagt efter caimaner 
og fisketure efter piranhas. Har man lyst til at bade 
i Puraquequara søen, så er man velkommen til det, 
piratfiskene bider kun i Anders And blade og van-
dets surhedsgrad giver dårlige livsbetingelser for 
de myg, der bærer sygdomme som gul feber, ma-
laria og Dengue-feber.
Lodgen er en af Amazons ældste og byen er kom-
met nærmere, så det henvender sig mest til de, 
der søger det sikre.
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Den oplevelse, det er at 
sejle på Amazonflodens 

vande, er en af de få 
unikke oplevelser i verden. 

Amazonfloden er ikke kun en 
mudret flod. Den begynder 

højt i Andesbjergene at 
foretage sin lange rejse 

til Atlanterhavet. Som en 
anacondaslange bugter den 
sig gennem Amazonjunglen, 

hvor flodbreddernes 
bevoksning veksler mellem 

uberørt regnskov og 
opdyrkede områder, som 

indianerne kun har til låns 
inden junglen igen tager 

over. 

Amazon Clipper
Det flydende junglelodge

Tag hotellet med dig rundt i amazonjunglen! 
Det synes at være mottoet for Amazon Clip-
per, der har sammensat 2 pakker hvor man 

koncentrerer sig om enten at besøge Amazonflo-
dens forlængelse op ad Solimões eller »den sorte 
flod«, Rio Negro, og verdens største ferskvandsø-
hav her mere end 1000 km fra havet. Turen for-
mer sig som en vanlig tur til en lodge hvor man 
besøger de forskellige biotoper, krydret med in-
dianerlandsbyer og noget af tømmerindustrien 
langs flodens breder. Til besøgene i junglen har 
man medbragt små kanoer med påhængsmoto-
rer således at det er muligt at komme ind i de små 
kanaler, den oversvømmede skov og søer, hvor 
det ikke er muligt at komme med de store både.
 

Bådene
Til cruisene bruges der 3 forskellige både - Ama-
zon Clipper, Selly Clipper & Selly Clipper II. Alle 3 
både er traditionelle både, der er designet til at 
sejle på Amazonfloden. De er alle udstyret ens 
med dobbeltkahytter med køjesenge og privat 
badeværelse. Om natten er der mulighed for at 
benytte aircondition. 
Fælles faciliteter ombord er delt i to sektioner: En 
salon med bar, spisesal og bibliotek og et pano-
rama soldæk, hvorfra der er en fantastisk udsigt 

F loden er Amazonas livsnerve og hoved-
færdselsåren for alt, hvad der kommer til og 
fra junglen. Langs dens bredder sejler børn 

til skole i kanoer af udhulede træstammer, mens 
deres forældre fisker eller bringer deres varer til 
det nærmeste marked. Amazonjunglen bliver 
kaldt for verdens lunger og er verdens 5. største 
reserve af ferskvand.

Cruiseprogrammerne følger med fordel årstider-
nes skiften, og således er ikke to cruises ens. Der 
garanteres uanset årstid uforglemmelige ople-
velser, når man rejser i den fortryllende junglenat. 
Der sejles med små både dybt ind i junglen for at 
lytte til de mystiske tropiske lyde, tage på udkig 
efter alligatorer eller for at fiske piratfisk. Man går 
ad junglestier ind i regnskoven, hvor en natur-
guide fortæller om de indfødtes brug af regnsko-
vens planter eller hjælper med at udpege dyr og 
fortælle om deres liv.

seJlTUre På 
aMazonFloden

over junglen.
Bådene er udstyret med fryser, trækulsfiltreret 
vand og masser af mineralvand på flasker. Både-
ne står i forbindelse med Manaus via VHF-radio, 
og ombord findes moderne navigationsudstyr 
såsom ekkolod og satellit baserede kort.
 

Turene i junglen 
Man får  rigtig god valuta for pengene og i mod-
sætning til en almindeligt lodge kommer man 
længere omkring og kan på den måde få mange 
forskellige indtryk af junglen. Bådene sejler i tur-
nus af 3 dage / 2 nætter ad Amazonfloden og 4 
dage / 3 nætter på Rio Negro, og turene kan kom-
bineres til et samlet cruise på en uge. Ulempen 
ved cruisene er, at de kun går på bestemte dage 
og det kan derfor være et mindre puslespil at få 
dem passet ind i en Brasiliens rundrejse. 
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I nde i Amazonflodens delta ligger naturper-
len Ilha do Marajó, der er hjemsted for 70.000 
vandbøfler og et unikt naturområde med et 

meget rigt fugleliv. Øen er verdens største flod-
delta-ø og rummer ruiner af den kulturelt højt 
udviklede Marajó-indianerkultur, der menes at 
have forbindelse til præ-inkakulturer i Peru.
Øens vestlige del består af tæt jungle, mens der 
mod øst er sumpet flad savanne, der nærmest 
oversvømmes i regntiden.
I dag bebos Ilha do Marajó af cirka 150.000 men-
nesker. Mange af dem ernærer sig af kvægfarme 

BeléM 

MaraJó 
På bøffelryg 

med vandbøfler. Huderne og kødet bliver solgt til 
Belém seks timers sejlads borte.
Øen opleves bedst ved at flytte ind nogle dage på 
en af de fazendas, der tager imod turister. Her kan 
den eventyrlystne blandt andet komme på tur på 
bøffel- eller hesteryg eller tage ud om natten for i 
lommelygtens skær at lede efter caimaner.

D er er to gode grunde til at tage til Belém, 
160 km syd for Ækvator: Byens eksotiske 
og farverige marked og byens placering i 

Amazonflodens delta.
Byens offentlige parker, brede boulevarder med 
mangotræer og Beaux Art bygninger har en ele-
gance, der overgår Manaus og som fik franske be-
søgende i forrige århundrede til at sammenligne 
byen med Bordeaux og Marseilles. I byens gamle 
bydel finder man stadig portugisiske bygninger 
med teglbesatte facader. Blandt Beléms andre 
seværdigheder er fortet ved flodens munding, 
botanisk have og Goeldi-museet, der er et af ver-
dens førende forskningscentre for studier af Ama-
zonas. 
Den største attraktion i Belém er det lokale mar-
ked. Her kan den rejsende gå på opdagelse mel-
lem de mærkeligste fisk, frugter og grøntsager, 
potensfremkaldende pulver, slangeskind, rødder 
fra junglen og barkstykker, der helbreder den 
dårlige økonomi. Lige fra den tidlige morgen er 
der på markedspladsen en råben og skrigen, hvor 
turisten i både lyd, lugt og scenerier kan opleve 
den livlige og hektiske lokale hverdag, når den er 
bedst.
I stil med New York, London, Cape Town og Buen-
os Aires har man omskabt de gamle dok-områder 
til et rekreativt område i byen. I år 2000 slog man 
dørene op for Estação das Docas do Pará, som 
hermed blev Brasiliens første »Docklands«. Her 
åbnede man et vindue ud over floden i et smukt 
kompleks, der giver den besøgende mulighed for 
at gå på opdagelse i et område på 32.000 m2, der 
stadig har bevaret det oprindelige havnemiljø 
blandet med glas, butikker, gallerier, fortovs ca-
feér, barer og eksklusive restauranter, som man 
finder dem på Boulevard da Gastronomia.

Hoveddøren til Amazonas 
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Drikke i Brasilien
Hvis man starter i den bløde ende, så er Brasilien 
faktisk et af de få lande, hvor Coca Cola har en 
konkurrent i et lokalt mærke. Brasilianerne elsker 
deres Guraná, der er en forfriskende drik fremstil-
let af et opkvikkende plante ekstrakt fra Amazon-
junglen. 

...og mange kolde øl
Er man til noget lidt stærkere, så er der de alle-
stedsnærværende brasilianske øl. Antática øl er 

et af verdens største bryggerier og det er vel og 
mærke kun produkter til hjemmemarked. Tradi-
tionelt kommer øllen i store 600 ml. flasker, som 
bliver hevet iskolde ud af køleskabet og straks bli-
ver plantet i en køler. Man drikker naturligvis ikke 
sin egen øl, men deler den flittigt med hvem, som 
skulle have lyst til at slukke sin tørst. Er man på 
stranden, så ryger de tomme flasker ned i sandet 
og regningen tælles i de flasker, der kan nå at hobe 
sig op, inden man beslutter at bryde selskabet op. 
Desværre har dåser holdt sit indtog i Brasilien og 
landet er ved at miste sin drikkekultur. Der er hel-
ler ikke den store forskel på de forskellige mærker, 
så som Brahma, Skol & Antática.

Caipirinha
Kongen over alle brasilianske drikke er caipirin-
ha eller caipirosca. Man tager en lime og støder 
den med rørsukker, tilsætter knust is og ryster 
den med ca. 5 cl. vodka (caipirosca) eller cachaça 
(caipirinha). Drikken nydes af lave glas med 2 su-
gerør, så den forfriskende lime blander sig med 
det knasende sukker og den lindrende alkohol. 
Om man er til det ene eller det andet er en smags-
sag. Vi anbefaler dog, at man i det sydlige Brasi-
lien, hvor man kan få den gode cachaça, drikker 
caipirinha. I det nordlige, hvor man ofte får ser-
veret den dårlige cachaça, »Pitu« (den med rejen), 
bør man vælge vodka i stedet for, da Pitu ikke ale-
ne smager grimt, men giver hovedpine. Vodkaen 
giver allerhøjest en sur mave efter 4-5 stykker om 
dagen igennem 2 uger.

nelle og bedste feijoada i nærheden af dit hotel.
Seneste påfund i Brasilien er »Comida a kilo«, som 
er en form for cafeteria, hvor der er lidt kød, fisk 
og desserter med alskens tilbehør. Man tager, 
hvad man kan spise og betaler efter vægt. Det er 
god mad og egns- og sæsonpræget, så det er en 
god måde at prøve forskellige former for mad.

alt godt fra havet
Den største del af befolkningen bor i de kystnære 
egne og fisk og skaldyr er her en naturlig del af 
maden. På enhver strand kan man købe stegt fisk, 
rejer tilberedt på forskellige måder, eller små fri-
turestegte fiskeboller »Bolo«. Faktisk er ingen dag 
ved vandet komplet, før man har forgrebet sig på 
friskfanget, helstegt fisk akkompagneret af lidt 
bønner, ris og farinha tilsat adskillige kolde øl.

egensretter
Maden i Bahia er et kapitel for sig, så det springer 
vi let hen over her og går straks i junglen, hvor 
lodges serverer mad med udgangspunkt i lokale 
råvarer. Store smagsfyldte flodfisk og kraftige 
supper kogt på piranha »piratfisk«. Der er natur-
ligvis også mad for den mere europæiske smag.
Og så den lille advarsel. Brasilien er ikke landet 
med de dårlige maver. Skal man rede sig én, så 
er rejer og bolo nok en af de retter, man først skal 
spise efter at have set nærmere på køkkenet.

Mad i Brasilien
Det brasilianske køkken hører ikke til nogen af 
verdenskøkkenerne. Brasilianerne spiser for at 
blive mætte, så der er altid rigeligt med mad. Fak-
tisk så meget, at når man går på restaurant, kan 
man roligt bestille en ret og to tallerkener også 
uden, at det virker mærkeligt. Det står ofte på 
menukortet. Man må så blot håbe, at man har 
samme smag som ens medrejsende.
Og lad os blot sige det nu. Maden er veltilberedt, 
men ofte fantasiløst serveret og da variationerne 
fra nord til syd ikke er store, ja så kan man kom-
me i den situation, at man har fået nok. Maden 
er ikke krydret med andet end salt og peber og 
skulle man have lyst til lidt chili, så serveres det 
i olie og eddike »pimenta« -så man kan komme 
den mængde på, man ønsker. Pas på, det er 
meeeeget stærkt.

Bønner & ris
Den traditionelle mad er bønner og ris. Kødet der 
serveres hertil er enten stegt, eller fås som Carne 
de Sol der er saltet, tørret kød udblødt igen inden 
det serveres. Sammen med maden får man altid 
farinha, der mest af alt i konsistensen minder om 
parmesanost. Det er tørret og malet mel fra man-
iok rodfrugten, der er endnu en af basis fødeva-
rerne i Brasilien.

Kød til du revner
De store kød orgier, churrascaria, er en tradition, 
der stammer fra det sydlige Brasilien, hvor store 
spyd af stegt kød bæres rundt på restauranten 
og hvor man først siger nej tak, når man ikke kan 
spise et gram kød mere. Heldigvis er der en stor 
salatbar og som noget nyt sushi, hvis tanken om 
kød i så store mængder ikke tiltaler en.

Feijoada
Om søndagen står det på feijoada. Den traditio-
nelle brasilianske ret består af røget pølse, kylling 
og kallun eller i daglig tale ko-maver, som er kogt 
sammen med bønner til en brunlig masse i store 
kogekar. Det serveres naturligvis med bønner, ris 
og farinha. Har du lyst til at prøve, så spørg på dit 
hotel om hvem, der serverer den mest traditio-

Uden mad og drikke...
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Brasiliens KysT
B rasiliens anden store skat er uden diskus-

sion kysten. Vi plejer at sige, at der findes 
en strand til enhver i Brasilien. Dette er ikke 

kun fordi der findes mange af dem, men lige så 
meget fordi de alle er forskellige. Uanset hvilken 
type strand man leder efter, så kan man finde 
den her. Der findes enorme stræk med uberørte 
strande, palmestrande, sandstrande, stenstrande, 
strande med bølger og strande godt beskyttet 
af rev, små hyggelige fiskerlejer og strande med 
hyggelige hoteller eller storslåede beach-resorts, 
der har ordnet paradiset med hver deres tema. 
Her findes bystrande med høje huse og strande 
med små bambus hytter. Uanset om man er far og 
mor godt i gang med livet, forelsket og nygift eller 
rygsæks rejsende, så har vi et råd til, hvor du finder 
netop din strand.
 

Byerne breder sig
Adgangen til strandene foregår for det meste via 
én af kystens byer der bærer navne som Forta-
leza, Recife & Salvador. Bynavne der for de fleste 
førstegangsrejsende bare er navne på et kort. 
De fleste af disse navne dækker over millionbyer 
som de sidste 10 år har rykket grænserne for, hvor 
man tager hen for at finde sit paradis i takt med 
at brasilianerne selv med flere penge på lommen 
er blevet turister i eget land. Strande med vanske-
lige adgangsforhold er blevet til steder man tager 
hen blot på en dagsudflugt…. Men bare rolig, vi 
har stadig et par hemmeligheder i ærmet og dem 
deler vi gerne med vore kunder. De forskellige 
delstaters regeringer har hjulpet med at bevare 
nogle af de mest unikke steder ved at omdanne 
flere af disse til nationalparker.
 

tioner der kan være føniske, egyptiske eller måske 
er det kort over landingsbaner for rumskibe, og 
de langskæggede mænd er vikinger. Der er højt til 
himlen og sikkert en masse plads til fortolkninger. 
Ligesom det i Serra da Capivara National Park helt 
sikkert er billeder af jægere og dyr, der er efterladt 
af et folk der levede i pagt med naturen. Disse in-
skriptioner siges at være de ældste i Latinamerika.
Mange af disse seværdigheder skal man til Austra-
lien for at finde lige og så har vi ikke engang 
nævnt et ord om stedets virkelige attraktion; De 
simple og seje mennesker der befolker baglandet 
og som for mange besøgende giver et blivende 
indtryk, der næsten får én til at glemme naturen.
 

når kysten bliver grøn
Længere mod syd når klitterne, der vælter ned 
mod strandene, bliver grønne kokoslunde og 
baglandet bliver til sukkerrørsplantager, bliver be-
folkningen sort. Man fornemmer klart Afrika, der 
ligger blot nogle få ugers sejlads på den anden 
side af havet og passer som en puslespilsbrik sam-
men med Brasiliens kyst. Heldigvis er der stadig 
hist og her stykker af den oprindelige jungle, der 
strækker sig ud mod havet, »mata atlântica«, sko-
ven som mødte de portugisiske søfolk den første 
gang de stævnede ind mod landets kyster. Bag 
disse kyster med grønne vækster hæver landet sig 
i smukke bjerge som Chapada de Diamantina.

Velkommen om bord på vores rejse mod syd tilba-
ge til Rio de Janeiro langs Brasiliens skatkammer, 
gennem aquamarine badestrande og smaragd 
grønne kystskove og det brilliantgule bagland.

 

Mod nye grænser
I takt med at vi bliver mere bevidste om hvor vi 
rejser hen og hvad vi bruger vores ferie på, så er 
strandfolket rykket ind i baglandet og begyndt 
at gå på opdagelse efter det specielle. Baglan-
det langs Brasiliens kyster er turismens næste 
grænse. 
Sertão er et af disse magiske landskaber, som ti-
den har passeret henover uden at ændre meget. 
Tiden har blot sat sit fodaftryk, ligesom de dino-
saurer der for millioner af år siden passerede her 
forbi. 
Turen til det indre af Brasilien bringer os til ste-
der som Parque Nacional de Sete Cidades «de syv 
byers nationalpark«, der er syv klippeformationer 
som giver indtrykket af en by. Her findes inskrip-

Strande & natur fra nord til syd
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São Luis er hovedstaden i del staten Maran-
hão. Modsat andre byer i Nordøst-Brasilien 
er de moderne tider endnu ikke nået til São 

Luis, da dårlige landeveje har isoleret byen og 
dens 800.000 indbyggere fra resten af landet. 
Franskmændene var på et kort fransk visit i 1612, 
hvor de opkaldte byen efter Kong Louis XIII. 3 år 
senere blev den vundet tilbage af portugiserne, 
og gåtur i byens gader er en smuk vandring i 
historien. Her er kolonitidens huse intakte med 
deres flotte kakkelbeklædte facader. En bytur vil 
dog også hurtigt afsløre for turisten at São Luis, 
der havde sin storhedstid under slaveriet, i dag er 
en fattig by i forfald på grund af isolationen. 
 Den besøgende turist kan studere ruinerne af et 
fort, som franskmændene byggede, da de grund-
lagde São Luis i 1600-tallet. I byen kan man også 
besøge en række museer, bl.a. det flotte Palacio 
do Governo bygget i Versailles-stil, eller blot 
slentre rundt i São Luis’ største seværdighed - de 
smukke gader.
 Befolkningen her er efterkommere af både slaver, 
portugisiske indvandrere og den oprindelige in-
dianske befolkning, og er mere blandet end i det 
øvrige Nordøstbrasilien. Det har sat sit præg på 
São Luis’ rige kulturliv. Eksempelvis er byen hjem-
sted for det populære og folkelige danseteater 
»Bumba meu boi«, der også kan opleves mange 
andre steder i den nordøstlige del af landet. Her 
danser og synger byens borgere forklædt i ma-

são lUís
Solkongens by 

sker og kostumer. Ofte varer den afrikansk inspi-
rerede fest hele natten.Reggaemusikken er dog 
langsomt ved at fortrænge den mere oprindelige 
musik. Alle ugens dage kan man danse til reg-
gaens rytmer til den lyse morgen, fester der ofte 
breder sig til gader og offentlige pladser.
Som andre af Atlanterhavskystens byer kan São 
Luis også tilbyde pragtfulde strande, særligt nord 
for byen. 

Et af de mest spektakulære økologiske 
paradiser i det eneste havdelta i Sydamerika.

Ilha do Cajú er beliggende ved deltaet af Paranaí-
ba floden i et landskab, der er forblevet uberørt 
gennem de sidste 4 århundreder, siden Tremem-
bé indianerne først bosatte sig her. 
Øen er et sandt økologisk refugium, hvor man fin-
der en sjælden kombination af et økosystem med 
en overvældende vegetation af cashew-træer og 
mangrove. Her er 25 km uberørte strande blandet 
med mangrove, klitter og krystalklart vand i na-
turlige laguner skabt af regnvandet. Øen er hjem-
sted for en enorm variabilitet af vilde dyr, hvoraf 
mange er truede dyrearter såsom alligatorer, 
tukaner, hjorte, papegøjer, aber, bæltedyr, ræve 
m.m. Hundredvis af trækfugle som den lyserøde 
ibis, skestork og vilde ænder kommer til øerne. 
Vandene omkring øen gæstes af floddelfiner og 
havskildpadder, der kommer for at lægge æg i 
dette sjældne, uforstyrrede paradis.

Pousada ecológica ilha do Cajú
Var oprindelig en gammel fazenda fra koloniti-
den. Gården er holdt i samme stil, meget rustik 
dekoreret. Der er kun elektricitet fra kl. 18:00-
22:00. Indkvartering finder sted i fazendaen eller 
i de tilhørende hytter. Maden, der bliver serveret 
på pousadaen, er traditionel fra regionen med 
hovedvægten på havet og tropiske frugter. 
Der arrangeres dagligt ture rundt på øen til hest, 
med jeep, på gåben eller i kano langs mangrove-
sumpen.

Ilha do Cajú
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D et er kun naturen, der kan kreere et sådant 
panorama. En stor ørken spreder sig som 
et enormt lagen på kanten af det Atlanti-

ske Ocean, prikket af tusindvis af små søer med 
krystal klart vand. Det er Lençóis Maranhenses 
National Park.
Parken strækker sig 100 km langs havet og mere 
end 50 km ind i baglandet. Selv med denne stør-
relse er området forblevet uopdaget i århund-
rede efter århundrede. Nu venter denne perle af 
et stykke natur kun på at blive opdaget. I Parque 
dos Lençóis driver de enorme klitter af hvidt sand 
for vinden mellem søer af krystalklart vand, der 
i farverne varierer mellem klart grønt og intens 
blå. Disse regnvandssøer har tryllet ørkenen om 
til en komplet oase.Parkens få indbyggere, som 
har gjort den til deres hjem, giver gerne en lek-
tion i hvordan man i harmoni med naturen lever 
i dette paradis. Byen Barreirinhas er porten til det 
smukke sceneri. Beliggende ved bredden af Pre-
guiças-floden tilbydes simple, men komfortable 
indkvarteringsmuligheder.

ParqUe dos 
lençóis

Fra luften opdages skønheden
Flyveturen til Barreirinhas er utrolig. Det er kun fra 
luften, at man får fornemmelsen af dette enorme 
område, der udgør Parque dos Lençóis. Når man 
først ankommer til byen, udforskes nationalpar-
ken med båd eller jeep. Velankommet til parken, 
er der ikke noget som en lang gåtur mellem de 
enorme klitter krydret med en forfriskende svøm-
metur i en af lagunerne.
Parque dos Lençóis magiske skønhed inviterer 
på engang til eftertænksomhed og til eventyr. 
Dette er en hemmelighed der bestemt er værd 
at opdage.
 

smukke laguner
Det bedste tidspunkt for at besøge parken er 
mellem marts og september, når det klare regn-
vand, der er blevet filtreret af klitterne, danner de 
smukke laguner. 

En ørken med 
tusinde søer

Alcântara
En times sejlads over Bahia São Marcos ligger den 
historiske by Alcântara. Det er som en magisk 
rejse tilbage i tiden og man fornemmer byens 
portugisiske storhedstid. Når man går gennem 
de brolagte gader mellem rækker af kolonihuse, 
dukker der pludselig ruiner op af en gammel kirke 
og et stort herskabshus, ja selv et palads blev der 
bygget til kejseren. Alt dette er omgivet af en rig 
flora og fauna og kun få km fra en moderne base, 
hvorfra man opsender satellitter. Fortiden eksiste-
rer i harmoni med fremtiden.
I det tidlige 16. århundrede var Alcântara regio-
nens knudepunkt for sukker og bomuldsavl. Ma-
ranhãos rige godsejere foretrak at bo her indtil 
man meget mod deres vilje opførte et fængsel i 
centrum af byen. Byen fremstår i dag som en me-
get fattig by, men stadig smuk og interessant. 
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Beach Park
5 ***** 
av. Puerto das dunas
Resort hotel beliggende kun 20 km fra Fortaleza i det 
forholdsvis nye resort område.
Hotellet byder på suite lignende værelser med se-
parat sove afdeling, minibar og pæne badeværelser. 
Luksus suiterne har yderligere 1 soveværelse. Maden 
er over standard. Hotellet har tennisbaner, stor he-
althclub, diskotek og børnehave for hotellets yngre 
gæster.

ForTaleza
F ortalezas bedste badestrand hedder Praia 

do Futuro, eller ”fremtidens strand”. Denne 
fremtid er rykket meget tættere på. I dag 

springer hotellerne op langs stranden, der for blot 
få år siden var en sandet ødemark med lidt spred-
te liggestole og et par navnkundige strandbarer, 
der tiltrak nattens festaber.
For mange er Fortaleza bare en prik på kortet, 
men byen hører til en af Brasiliens største byer 
med sine over 2 millioner indbyggere. Den er et 
handelscentrum omgivet af dejlige strande og et 
hav, der bringer masser af krabber og hummere 
på bordet.
I årenes løb har Fortaleza gået meget grumt igen-
nem, da byen og det omgivende område Sertão 
jævnligt rammes af frygtelige tørker, der har gjort 
området fattigt og folket hårdført. Her er man klar 
til at kæmpe.
 Byen er provinshovedstaden i delstaten Ceará 

og satser intensivt på turismen, 
da den med sin placering ved 

Atlanterhavet er omgivet af 
smukke strande. Byen kan 
bedst beskrives som Bra-
siliens Miami, og klimaet 
tiltrækker såvel inden-

landske som udenlandske 
turister i stor stil. Vi er tæt 

ved den gamle verden, og ikke 
mindst portugisere har investeret i om-

rådet. Hollænderne og portugiserne koloniserede 
området ved Fortaleza, men ikke uden sværdslag 
da flere indianerstammer kæmpede hårdt imod 
kolonisationen. Der er gået lidt charter i byen. Det-
te gælder ikke kun brasilianske turister som dem 
fra São Paulo, for hvem dette er som at komme til 
en anden verden, men også udenlandske turister 
kommer her i stor stil. Kombinationen med det 
fattige Sertão i baglandet har desværre også haft 
betydning for prostitutionen, som er mere udtalt 
her end noget andet sted i Brasilien.
I dag er de fleste gamle huse revet ned. Kun fortet 
og fængslet står tilbage. Der finder man både tu-
ristbureauet og byens mest interessante museum 
med malerier, skulpturer, keramisk kunst og træ-
skærer-arbejder.
 

Byen og strandene
De hvide strande på begge sider af byen er om-
rådets nye råstof, der venter på at blive udvundet. 
Stranden umiddelbart ud for byen er nok smuk, 

men på grund af forurening fra storbyen skal man 
dog tage til nogle af de omkringliggende strande 
for virkelig at kunne nyde det friske Atlanterhav. 
Så er der til gengæld masser af klitter og sand-
bjerge og ikke mindst rig mulighed for surfing. 
Delstatens nordlige kyster ligger placeret så ba-
degæsterne her både kan nyde formiddags- og 
eftermiddagssolen. 

et godt sted at handle
Fortaleza er en god indkøbsby med store butiks-
centre og lange handelsgader. Mercado Central 
nær posthuset er et godt og billigt marked for 
blandt andet kunsthåndværk. Prøv også det gam-
le fængsel og markedet langs Praia Mireles når af-
tenen falder på. Man kan især finde fine læder- og 

kniplingsarbejder samt tøj, sko og masser af flotte 
stoffer i metervarer. 

Fortalezas natteliv
Pirata Bar er gået hen og blevet et varemærke for 
nattelivet i byen. »A segunda feira mais louca do 
planeta« - den mest vanvittige mandag på pla-
neten, er barens varemærke. Baren, som kun har 
åben om mandagen, er et åbent vindue for »pi-
rater« fra alle dele af Brasilien, som kommer for at 
danse til den lokale forró. Det skal absolut prøves.
I weekenden skal man søge natteliv på den nord-
lige strandpromenade. Spørg på dit hotel for 
yderligere informationer, da nattelivets populære 
adresser hurtigt skifter.

Køller og krabber
Hummer og skalddyr er et »must« og i Fortaleza 
kan de købes til billige penge. Brasilianerne hol-
der mest af de store krabber, der koges med kryd-
derurter og visse steder serveres i store baljer.
Gæsterne må selv sørge for at knække krabber-
nes panser og får til dette formål udleveret nogle 
store køller. De store krabbe-restauranter genly-
der derfor af en konstant banken med køller ofte 
akkompagneret af levende og larmende musik.

Beach Park
20 km syd for Fortaleza har man skabt et attraktivt 
resortområde. Rige brasilianere og portugisere 
har bygget ferieboliger, og et par hoteller er skudt 
op. Området er smukt formet med palmer, ligge-
stole og strandpark med velordnede strandbarer. 
Et yndet udflugtsmål - ikke mindst på grund af 
den velfungerende, men også meget dyre aqua-
park, der er en af de største i Brasilien. Området 
rummer et par hoteller, hvor vi ikke mindst skal 
fremhæve Beach Park. 

Fremtidens strande
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E ngang var det en dagsrejse at komme til 
Jericoacora, næsten som at rejse til verdens 
ende og tak for det! Det har nemlig betydet, 

at stedet helt op til i dag har bevaret noget af den 
uskyld, som mange byer langs med kysten for 
længst har mistet. 
Turen fra Fortaleza er i dag kortet ned til mellem 
4-5 timer, når man regner turen fra Gijoca med. 
Fra Gijoca skal man stadig videre med jeep eller 
en stor lastbil gennem det smukke, men barske 
klitlandskab, hvor hjulsporene snor sig ind og ud 
mellem hinanden.
Sandet på strandene er heldigvis fast de fleste 
steder, så buggy-kørslen er en stor oplevelse.
Nogle steder lejes heste ud, så man kan få ufor-
glemmelige ture langs de øde strande.
Byen, der venter på den besøgende fra nær og 
fjern, er en traditionel fiskerby med nogle hyg-
gelige små pousadaer. Strandene er fantastiske, 
ligesom landskabet der omgiver byen er barskt 
og på samme tid indtagende. 

Jericoacora 

Strandene nord og syd for Fortaleza

Morro 
Branco
Dette udflugtsmål fra Fortaleza tager den besø-
gende gennem forvitrede canyons med farvet 
sand. Turen fra toppen af klinten til stranden ne-
denfor er en labyrint af små blindgyder, hvor san-
det ustandseligt skifter farve. I højsæsonen kan 
området være mere end fyldt op.

 

Jangadas
Du kan også komme på fisketure dag eller nat på 
en Jangada. Det er praktisk talt en tømmerflåde 
med sejl. Den er da heller ikke helt ufarlig at sejle 
med, selv om vandet er lavt. Pludselige vinde kan 
nemlig bringe havet i kog, og da der ombord ab-
solut ikke findes redningsveste, kan det være en 
farlig oplevelse.
Mere sikker er en vandretur til Pedra Furada. Det 
er en række sten i forunderlige former som vand, 
vind og vejr har skabt. Natten tilbringes i en af by-
ens livlige forrós, hvor de glade rytmer giver selv 
den mest dansetunge uro i benene. I byen findes 
der flere gode restauranter og pousadas, og vi 
kan arrangere ture inkl. transport fra Fortaleza.

Udflugter
City tur
dagligt, 3 timer
Turen starter ved havnen, og vi kører langs med by-
ens strande til det historiske center.

Beach Park 
dagligt, 8 timer
Udflugt til stort vandland, der ligger direkte ned til 
stranden. Masser af spændende aktiviteter.

Canoa quebrada
daglig, heldags
150 km køretur ad kystvejen til den kønne fiskerby 
midt i nogle af Brasiliens smukkeste klitter. Byen 
er omtalt på side 48.

Jangadas og forró
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H øjt hævet over stranden på toppen af en 
sandet bakke ligger Canoa Quebrada og 
skuler ud over Atlanterhavet. Stranden er 

bred med indbydende sand og lige nedenunder 
byen ligger den ene hyggelige lille strandbar, el-
ler barraca som man kalder dem her i Brasilien, 
efter den anden og byder dagens badegæster 
velkommen til en stranddag. Få skridt herfra har 
fiskerne lagt deres jangadaer op på stranden, de 
små tømmerflåde-lignende fiskerbåde med deres 
karakteristiske sejl, for at vente på at natten falder 
på, så de igen kan komme ud og fiske. De lever 
stadig et traditionelt liv. Ventetiden fordriver de 
med at bøde deres garn, medens andre laver de 
små karakteristiske flasker med farvet sand, som 
de sælger til turisterne. Når aftenen falder på og 
de atter stikker til havs, fortrækker sol- og strand-
folket til byens og nattens aktiviteter - en hyg-
gelig middag i en af de mange små restauranter 
som bliver toppet af med en fest til den lyse mor-

gen, hvis man da ikke foretrækker at liste hjem og 
nyde sin rejsefælles selskab i hængekøjen foran 
sit værelse. Canoa Quebrada venter bare på dit 
besøg, og her er virkelige plads til alle uanset rej-
seform, pengepung eller interesser.
 

en by i forandring
Da jeg for første gang besøgte byen tilbage i 
1989, lå husene virkeligt nedgravet i klitterne. 
Byens sandede hovedgade ”Broadway” var et par 

huse, og der var kun et par små pousadaer her og 
der. Jeg fik at vide, at jeg kom for sent til at have 
set stedet, dengang det var paradis. Gennem 
årene bankede udviklingen på byens porte. As-
faltvejen kom krybende op til bygrænsen, men vi 
gamle inkarnerede Canoa Quebrada fans sagde 
til os selv, at byen aldrig ville blive brostensbelagt. 
Vejen til Fortaleza blev bedre, og endagsturister-
ne begyndte at vælte ind og oversvømme stran-
dene med deres små buggies i nogle få timer, for 
igen at overlade byen til os, der ikke kunne fatte 
at Brasilien udenfor Canoa var ændret. 
Det moderne Brasilien banker dog på byens bag-
dør. Porto Canoa, et gigantisk hotel og timeshare 
kompleks blev bygget, men heldigvis ser det ud 
til at dele skæbne med den ødelagte kano, der 
gav navn til byen. Som en sunken skude, der er 
kuldsejlet, ligger den nye by og forfalder kun få år 
efter dens færdiggørelse.
Men nu har udviklingen indhentet byen, så selv 
os ”der så Canoa Quebrada som den virkelig var” 
må indrømme, at det måske ikke er så dårligt for 
byen. Gaderne har nu fået den karakteristiske 
brostensbelægning, som man bl.a. kender det 
fra fortovene i Rio. Caféer og restauranter langs 
Broadway flyder nu ned over gaden, og det har 
alt sammen tilført byen en behagelig atmosfære, 
der velkommer alle typer af rejsende, undtagen 
dem som stadig søger hippiernes paradis. De må 
søge andre steder.
Canoa Quebrada er måske et levende bevis på, at 
turisme ikke behøver at være så standardiseret, 
for her er der stadig plads til alle. Byen rummer et 
væld af pousadaer, der appellerer til snart en hver 
pengepung. Byen er lille og overskuelig med et 
hæsblæsende natteliv og samtidig al den ro, man 
søger efter. Så tag bare børnene med og slip 
dem løs, de bliver ikke væk. Byen og omegnen 
har plads til alle, som søger det »rigtige« Brasi-
lien, hvor naturen går hånd i hånd med fortidens 
simple livsstil og nutidens forventninger til en 
rigtig strandferie.

Canoa qUeBrada
Blomsterbørnenes by

Pousada do Toby
rua nascer do sol
Canoa quebrada
62800-000 aracati
Cerara
Stadig det eneste rigtige valg for en dansker i Nord-
østbrasilien. Hyggelig danskejet pousada i første 
række. Pousadaen tiltrækker i dag ikke kun danske 
turister, men også brasilianske, da den har fået posi-
tiv omtale i den lokale presse.
Pousadaen består af 12 værelser, hvoraf de 5 er lej-
ligheder med eget køkken og opholdsrum. Enkelte 
har havudsigt og endelig findes der en suite nr. 12, 
kæmpestor med jacuzzi, opholdsstue og hems. Alle 
værelser har vifte og TV. 
På hotellet findes opholdsstue med TV, veranda med 
udsigt og minibar, hvor der også serveres små retter. 
På anden sal udsigtsterrasse med swimmingpool og 
bar, hvor der hver søndag eftermiddag er grillmad 
og kolde øl.
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Fernando de 
noronHa 
Brasiliens smukkeste strande

Allerede ved indflyvningen til øen kan man 
fornemme stedets magi. Morro de Pico 
strækker sig mod himlen som den ukro-

nede konge over øen, der rummer nogle af Bra-
siliens bedste strande
Kun 90 min. flyvning fra Recife ligger den smukke 
paradis ø Fernando de Noronha. »Archipelago 
Fernando de Noronha«, som området rettelig 
hedder, består af en stor beboet ø og 20 mindre. 
Øerne med deres strategiske beliggenhed er 
siden deres opdagelse omkring år 1500 blevet 
brugt som bl.a. fængsel, militærbase og vejrsta-
tion. I dag er øerne fredede og paradiset er blevet 
erklæret for National Marine Park og som sådan 
skal der betales turistskatter for besøge øen.

Krystalklart vand
I det krystalklare vand, der altid ligger omkring 
de 24o, boltrer hundredvis af delfiner og havskild-
padder sig sammen med fiskestimer i alle regn-
buens farver. Dette er i sandhed et eldorado for 
snorklere, dykkere eller »landkrabber«, som har 
lyst til et lynkursus.
Fernando do Noronha er med sine 16 km2 ikke 
større, end man kan lære mange af dens strande 
at kende selv på et kort besøg. Her findes ingen 
offentlige busser, så alt transport foregår til fods, 
med mindre man laver en aftale med en af de 
lokale om at hente eller bringe én i deres bug-
gytaxier. 
Husk snorkleudstyret og kondiskoene, da det 
hænder, at man skal over klippeblokke for at 
komme mellem strandene. Sandet på strandene 
er en »fed« kvalitet, som kun findes lige få steder i 
verden. Der er strande for enhver smag og enhver 
dag. Nogle godt beskyttet af klipper, der danner 
naturlige akvarier og andre med rullende bølger 
og brede sandstrande.
Hovedbyen, Vila dos Remédios ligger smukt i 
det bakkede grønne terræn omkring den gamle 
guvernørbolig forbunden af de brostensbelagte 
gader. Det er her, det sparsomme natteliv foregår. 
Restauranter ligger spredt over øen og indkvarte-
ringen er spartansk til priser, der ligger langt over 
fastlandets. Der findes kun ét hotel af tvivlsom 
karakter, resterne af amerikanske barakker fra 2. 
verdenskrig og en række mindre pensioner. Man 
kommer til øen med fly fra Natal eller Recife. 

dykkerferie
Fernando de Noronha er det bedste sted at dykke 
i Brasilien. Med en snert af en nordlige udløber af 
den syd-ækvatoriale havstrøm, finder man altid 
klart og varmt vand med en sigtbarhed omkring 
20-30 meter eller bedre. Når man sejler til dykker-
stederne, følges man ofte på vej af flokke af delfi-
ner og under dykkene møder man hajer, tunfisk, 
barracuda m.m. 
Fernando de Noronha er et sandt paradis, hvor 
man kunne få lyst til at blive, hvis ikke priser og 
skatter udhulede feriebudgettet. Der er kun få 
udenlandske turister og de brasilianske turister er 
grundet priserne på et højt niveau. Dette er må-
ske Brasiliens mest eksklusive destination godt 
hjulpet på vej af brasilianske TV udsendelser, der 
promoter naturen og stedets skønhed, som ikke 
findes lige noget andet sted i Brasilien. 

atlantis divers
-Vores samarbejdspartner på Fernando de Noro-
nha tilbyder forskellige former for dyk, der hen-
vender sig både til øvede eller nysgerrige, som 
ønsker at stifte bekendtskab med Brasilien under 
vandet. Atlantis Divers er PDIC licenseret og der 
tales engelsk, tysk, fransk og spansk. Bemærk, at 
der opkræves en nationalparkafgift for at dykke.
Det tilrådes selv at medbringe personligt udstyr. 
Resten kan lejes; dette gælder regulator og BC-
jakker.
Der tilbydes to typer af dyk:
Resort kursus for ikke øvede, med 1 tank og 
complet dykkerudstyr, transfer båd og instruktør. 
Deres »no-nonsens« indgangsvinkel til dykning 
sender førstegangs dykkeren på opdagelse under 
vandet efter en kort introduktion, hvorfra man 
igen kommer op med ønsket om mere eller aldrig 
mere.
Dobbelt tank dyk, for dykkere med certifikat. Dyk-
ket er med 2 tanke, blybælter, transfer, båd og 
instruktør.
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Høje bjerge af hvidgult sand, 
der rejser sig direkte af 

Atlantens turkisgrønne vand, 
er byen Natals kendetegn-og 
turistens grund til at komme. 

Her om nogen steder er der 
dømt strandliv i en by, 
der har mere end 300 
solskinsdage om året.

B yen Natal er bogstaveligt talt placeret midt i 
kolossale bjerge af sand, klitter på over 100 
meters højde, der mod syd rejser sig direkte 

af Atlantens turkisgrønne vande. Busserne i Natal 
bærer indskriften ”Solbyen”, og Natal er med sine 
over 300 dage med solskin et sikkert sted at op-
søge solbeskinnede strande, som Natals omegn 
har til overflod af. 
Byen daterer sig tilbage til slutningen af 1500-tal-
let og den rummer enkelte smukke kolonial-min-
der, men også nye mondæne boligområder med 
store villaer og boligblokke. Natal er en ander-
ledes by at komme til. Den mangler sidestykke i 
Brasilien. Med lav bebyggelse, bredere veje og en 
næsten altid blå himmel, kunne dette lige så godt 
være Californien. 
Nord for byen udmunder floden Potenji, og det 
var som forsvar for denne at kolonimagten i 1598 
konstruerede det enestående femfløjede REI MA-
GOS FORT på revet ud for kysten. 
Under 2. verdenskrig byggede amerikanerne en 
luftbase, der skulle hjælpe de allierede med at 
kontrollere kommunikationen over Sydatlanten. 
Fra 1965 har byen været Brasiliens centrum for 
rumforskning og raketopsendelser. Landet der 

endnu huser ukendte indianerstammer har satel-
litter i omkreds omkring jorden!

natteliv 
I byen findes flere gode restauranter. Natals nat-
teliv vil dog aldrig blive noget man skriver hjem 
om. Cafe- og barområdet centrerer sig nede ved 
vandet omkring Areia Prata pladsen, hvor man 
bl.a. finder den pompøse restaurant Charlie, der 
vrimler med tjenere i hvidt.
 

natals strande 
Den besøgende kommer til Natal for strandenes 
skyld og her er nok af dem. I hjertet af byen fin-
des et par stykker, men den store oplevelse finder 
man på de omliggende strande. Lej en buggy, en 
ombygget VW-folkevogn med en smart top og et 
par overdimensionerede hjul. Den kan stå klar al-
lerede i lufthavnen. 
 

Genipabu 
Genipabustranden nord for Natal er kendt af alle 
strandelskende brasilianere. Det er en strand med 
klitterne rullende direkte ud i oceanet og kokos-
palmer „stående i sand til nødderne“. Er det muligt, 
bør man gøre turen i beach buggy og få en af de 
lokale til at køre rutschetur gennem gigantklit-
terne. Det er nu også den eneste mulighed, da 
den enorme sand orden er lukket for andet| end 
de absolut øvede chauffører. Frokost indtages 
på strandrestaurant - enkle, men velsmagende 
fiskeretter serveres med masser af lime og isaf-
kølet saft fra grønne kokosnødder. Bag klitterne i 
Genipabu findes en række ferskvandssøer lige til 
at springe i, og skulle man have lyst til at tage på 
en ridetur, er der muligheder for at leje heste. Fra 
jul til slutningen af marts kan der være adskillige 
buggyer på vej i samme retning.

Hotel Genipabu
3***
Pr. de Genipabu Caixa Postal 2640
natal
Hotellet ligger smukt placeret på en bakketop fem 
minutter fra Genipabu strand og 20 minutter fra Na-
tal. 
Restaurant i balinesisk stil. Stor swimmingpool. Me-
get velindrettede værelser. Specielle familieværelser 
er i to etager.
Alle værelser har en fantastisk udsigt fra ugenerede 
altaner. Vi kan kun give dette hotel vores varmeste 
anbefalinger. 

naTal 

Ponta negra 
På Ponta Negra klitten 14 km syd for byen „rider“ 
klitsurferne ned ad klitten på små laminerede 
træstykker smurt med stearin. Man kan som regel 
låne sig til et bræt, men for utrænede er det svært 
at holde balancen, og turen tilbage op ad de 100 
næsten vertikale meter sand er kun for folk med 
god kondi. Ponta Negra har flere gode pousadas 
og hoteller, og sammen med den for Brasiliens 
noget anderledes vesterhavsstrand er det et per-
fekt sted at slappe af.
 

længere mod syd 
Fortsætter man mod syd, bringer vejen dig forbi 
Brasiliens store rumcenter for igen at nå kysten 
ved Buzios, en mindre interessant „sommerhusko-
loni“ med store huse lige ned til kysten. Efter Bu-
zios går vejen i opløsning og bliver til et hjulspor, 
der flere steder er vasket bort til noget nær en ikke 
eksisterende vej. Skiltningen er dårlig og solen er 
ofte eneste vejviser. For enden af de små veje fin-
der man uberørte strande. Vejen munder ud i BR 
101 ved byen Nisia Floresta, hvor man kan tage 
endnu en afstikker til Senador Georgino Avelino 
hvor man på den anden side af flodmundingen 
kan se Timbal do Sul, der af landevejen ligger ca. 
100 km mod syd. Herfra går der nu en lille pram til 
Timbal og hvorfra kan man fortsætte til Pipa. 

Byen med vesterhavsklitter
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Udflugter
City tur 
dagligt, 3 timer
Halvdagstur til blandt andet fortet, Fortaleza dos 
Reis Magos, samt Ponte Negra.

Buggy tur til Genipabu
dagligt, 5 timer
Vi krydser floden og kører gennem de tørre klitland-
skaber til stranden Genipabu. Her overtager en dyg-
tig buggy-pilot rattet og viser klitterne frem under 
en til tider hårrejsende, men sikker kørsel i de små 
biler. 

leje af buggy
Bilen vil stå klar i lufthavnen eller på hotellet efter 
eget ønske til ture til områdets strande.

Manary Praia Hotel
4****
rua Francisco Grugel 9067
Praia Ponta negra 
natal
Tæt ved vandet på en af Natals bedste badestrande 
finder man Manary Praia Hotel. 25 værelser alle med 
balkon, hvoraf flere har havudsigt. Et lille smukt hotel 
omkring en tropisk swimmingpool. Bygget i neoklas-
sisk arkitektur og dekoreret med respekt for Brasilien, 
kan vi varmt anbefale dette hotel.

D enne strand er velkendt blandt brasiliane-
re i det nordlige Brasilien. Enkelte udlæn-
dinge har også fået øjnene op for dette 

underskønne sted.
Man drejer fra BR 101 i Goiainia ca. 70 km syd for 
Natal, hvor en 15 km lang vej tager den besø-
gende gennem små landsbyer med vaskepladser, 
hvor tøjet på vaskedage hænger til tørre på bu-
skene som eksotiske blomster. Når vejen når Tim-
bal do Sul, slår den et sving langs vandet. 
Praia do Pipa hensynker ugen igennem i fredfyldt 
harmoni med sig selv og dens fiskere, men når 
weekenden eller ferieperioden nås, svulmer byen 
op i eksalteret feststemning omkring dens mange 
eksotiske barer og restauranter. Byen har en ræk-
ke gode pousadas og hoteller. 
Det er naturligvis strandene, der trækker og som 
det er sagt om så mange andre strande i Brasilien, 
så finder man her nogle af de flotteste af slagsen. 
Skulle man have lyst til at se nærmere på noget 
af den oprindelige vegetation, der engang be-
klædte disse kyster, så finder man her Sanctuário 
Ecológico, et 14 ha område hvor man forsøger at 
regenerere områdets naturlige vegetation.Man 
drejer fra BR 101 i Goiainia ca. 70 km syd for Natal, 
hvor en 15 km lang vej tager den besøgende gen-
nem små landsbyer med vaskepladser, hvor tøjet 
på vaskedage hænger til tørre på buskene som 
eksotiske blomster. Når vejen når Timbal do Sul, 
slår den et sving langs vandet. 
Praia do Pipa hensynker ugen igennem i fredfyldt 
harmoni med sig selv og dens fiskere, men når 
weekenden eller ferieperioden nås, svulmer byen 
op i eksalteret feststemning omkring dens mange 
eksotiske barer og restauranter. Byen har en ræk-
ke gode pousadas og hoteller. 
Det er naturligvis strandene, der trækker og som 
det er sagt om så mange andre strande i Brasilien, 
så finder man her nogle af de flotteste af slagsen. 
Skulle man have lyst til at se nærmere på noget 
af den oprindelige vegetation, der engang be-
klædte disse kyster, så finder man her Sanctuário 
Ecológico, et 14 ha område hvor man forsøger at 
regenerere områdets naturlige vegetation. 

Toca da Coruja Pousada
4****
Av. Baia dos Golfinhos s/n - 
Praia de Pipa - 
Tibau do sul/rn
Pousadaen blev bygget i 1991 da Praia do Pipa sta-
dig var en lille fiskerlandsby. Den er beliggende i en 
smuk have med frugttræer, der tiltrækker små aber, 
vilde fugle og kolibrier. Pousaden består af 6 store 
sofistikerede suiter og 5 hytter. Store senge, loftsvifte 
og aircondition, video og tv. og meget mere. Hotel-
ler har en 25 meter lang swimmingpool med ozon 
behandlet vand, samt en lille pool for børn. Hotel-
let tilbyder deslige bar, sauna, vægttrænings rum og 
lille butik med håndlavede artikler. Dette er et sted, 
der skal opleves.

Byen med vesterhavsklitter
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João Pessoa, der blev grundlagt af portugiserne 
i 1585, er hovedstaden i den lille stat Paraíba, 
men lad endelig ikke størrelsen være afgøren-

de; Byen og de omkringliggende strande rummer 
et væld af seværdigheder. 
Paraíba er kendt for sine rene hvide sandstrande 
med smaragdgrønt vand og sin venlige befolk-
ning, og byen João Pessoa har da også den laveste 
kriminalitet i hele Brasilien. João Pessoa gemmer 
også på smukke minder fra fortiden, såsom kirker 
og andre historiske bygninger. Men det er først og 
fremmest de uberørte strande der trækker.

det østligste punkt
Byen ligger på det østligste punkt i hele Amerika 
og er derfor også det sted i Brasilien hvor solen 
først står op og går ned. Lokalbefolkningen og de 
besøgende turister samles hver aften for at nyde 
denne pragtforestilling. Alle ugens dage samles 
man kl. 17.30 på en bar på Jacaré-stranden lige 
ved udmundingen af floden Rio Paraíba, hvor 
man ser solen gå ned til tonerne af Ravels Bolero.
 

Masser af smukke strande
Ud af statens totale kystlinie på 135 km er der 37 
km sandstrande, løbende fra Pitimbu over Per-
nambuco mod syd.
Direkte øst for João Pessoas handelscentrum lig-
ger stranden »Praia de Tambaú«. Det er her man 
finder byens bedste hotel, Tropical Tambaú Hotel, 
der er et imponerende rundt bygningskompleks 
der mest af alt minder om et rumskib, der er lan-
det i klitterne i strandkanten. Her finder man by-
ens pulserende natteliv centreret om baren Haiti. 
Det er også fra stranden at de små både sejler ud 
til en gruppe naturlige svømmebassiner godt 1 
km fra land. Man tager blot en af bådene der er 
mærket Picãozinho. 
 

sertão
Paraíba-staten hvor João Pessoa er hovedbyen er 
en af de stater med den korteste kystlinje. Det er 
dybt i det indre vi finder mange af de seværdig-
heder, der er beskrevet i afsnittet under Sertão.

Godt nok kender man bedst det nordlige 
Brasilien for de fantastiske strande, men 
det er i baglandet at man skal søge nye 

grænser. Sertão er et magisk landskab som tiden 
har passeret henover uden at ændre det væsent-
ligt. Det er i dette område at man møder Brasilien 
på en ny måde – via bekendtskabet med de seje 
og simple indbyggere af i dag og aftrykkene af de 
for længst afdøde forfædre. Mange af disse Brasi-
liens seværdigheder i det indre af landet skal man 
til Australien for at finde magen til.

Vores samarbejdspartner i det nordlige Brasilien 
har udformet en række ture til hjertet af Sertão, 
hvor man med udgangspunkt i Natal tager på 
ture der varer fra 2 til 8 dage. Her støder man på 
klippevægge med petroglyffer, spor af dinosau-
ruser og store naturlige rullesten strøet ud over et 
forunderligt landskab. Man besøger for eksempel 
landsbyen ”Passa e Fica” (Passér eller Bliv) med en 
perlerække af huse og et teater, der stammer fra 
slutningen af det 19. og begyndelsen af dette 
århundrede. De lidt længere ture bringer den 
besøgende til Serra da Capivara National Park i 
hjertet af Sertão, en park med Latinamerikas 
ældste inskriptioner.
Overnatningerne er på simple pousadaer i 
området. For mange er højdepunktet Ho-
tel Fazenda Pai Mateus, en lille gård der har 
slået dørene og hjerterne op for de besøgende, 
som vover sig ind i denne tørre egn af Brasilien. 
Turene køres i små grupper, og er man blot 2 
personer er turen garanteret. Der dækkes me-
get store afstande og vejene er ikke asfalte-
rede alle steder. Alt efter gruppens størrelse 
og destination finder turen sted med jeep 
eller minibus. Guiderne på turene taler 
blandt andet engelsk, og de har alle en 
universitetsgrad enten i geologi, biologi, 
agronomi eller arkæologi. Så her er tale 
om turledere på et meget højt niveau, 
og alle har en lidenskab for dette spe-
cielle hjørne af landet. 

serTão

João 
Pessoa

Det østligste punkt 
i hele Amerika...
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Tambaba
Uden en trevl

B lot 49 km mod syd for João Pessoa finder 
man den smukke strand Tambaba, der er 
delt op i to afdelinger - en for nudister og 

en hvor man roligt kan beholde tøjet på. Navnet 
Tambaba betyder »gudinde over hav og salt« og 
ifølge den gamle indianske legende fra stedet 
siges det, at når havet rammer Tambabas klipper 
ændres det til rent ferskvand. Ved indgangen til 
nudiststranden hænger en træplade med lovord 
fra flere helgener der retfærdiggør nudisme, og 
de lokale restriktioner er da også ret klare: Det er 
strengt forbudt at gå påklædt på stranden. Ideo-
logien er en tættere kontakt med naturen og et 
liv mere frit fra kulturens bånd.
Strandene længere mod nord - Coqueirinho, Ta-
batinga og Jacumã - er ikke mindre charmerende 
med rødlige klipper, hvidt sand, utallige palme-
træer og små naturlige svømmebassiner ved lav-
vande.

Børn og 
Brasilien
Brasilien-det perfekte 
rejseland med børn
Intet andet land i Sydamerika er så rejsevenligt med børn som 
Brasilien. 
Hotellerne er som oftest indrettet til børn med børnepool, le-
gerum, børnestole og små senge, og intet andet land ser man 
så mange forældre tage deres børn med rundt, som når man er 
ved en brasiliansk strand. Man møder forståelse og venlighed, 
der er altid plads til et smil eller plads til beundring for andres 
børn. 
Landet er også rigtigt indrettet til børn. Strandene er indram-
met af koralrev, der om formiddagen danner perfekte små 
naturlige legepladser mellem vand og sand, og som bringer 
begejstringen op i et hvert barn og får forældrene til at nyde 
ferien mere end andre steder.
Maden er perfekt til børn-sød, frisk tropiske frugt til morgen-
mad og næsten alle andre retter kommer med ris, bønner eller 
pasta.
Tropiske sygdomme begrænser sig til amazonjunglen og her 
kun i deres mildeste former.
Brasilianerne rejser med deres børn og kan ikke forstå, hvorfor 
vi kunne drømme om at lade vore blive hjemme.

Tropical Tambaú Hotel
5*****
Praia Tambaú
Joäo Pessoa
En kæmpe flyvende tallerken, der er halvvejs be-
gravet mellem klitten og vandet. På hotellet findes 
swimmingpool og privat strand, ligesom alle fornø-
denheder, der hører sig til et godt hotel, lige inden 
for rækkevidde. På stranden lige udenfor hotellet slår 
natmarkedet og barlivet sine folder.



58Eksperter i eventyr

Recife er byen som 
brasilianerne ynder at kalde 

Brasiliens Venedig, skønt 
sammenligningen er lidt 
overdreven. Kanaler og 

floder gennemskærer dog 
byen, så den fremstår som 
tre øer. Talrige broer giver 
byens befolkning adgang til 
alle dele af Recife. Engang 

var den et lille fiskerleje, 
men i dag er den en driftig 

handels- og havneby, der er 
svulmet op til at være den 
fjerdestørste by i Brasilien.

D en hyggelige by er samtidig hovedstad i 
staten Pernambuco i nordøstbrasilien og 
hjem for mere end 1,5 mio. indbyggere. 

Udenfor den ligger de rev (recifes), som har givet 
Recife sit navn. De beskytter kysten og kan ses 
ved ebbe. Herude ligger også Recifes Copacabana 
og Ipanema, nemlig stranden Boa Viagem. Langs 
den finder turisten byens bedste hoteller, restau-
ranter og barer.
Recife er på pudsig vis moderne og gammel på én 
gang - som en kontrasternes by. I dens centrum 
findes både høje kontorbygninger, lokale mar-
keder og hundredvis af kolonitidens gamle byg-
ningsværker. De afspejler at byen i 1700-tallet var 
en storstad med rigdomme hentet hjem via suk-
kerrør og importerede slaver. Et hollandsk præg 
har byen dog også, da det i 1600-tallet lykkedes 
hollænderne at få herredømmet over Recife i 24 
år. Det kan i dag ses på flere kirker og hos byens 
mange mulatter med blå eller grønne øjne.
At gå på opdagelse i den store by tager lang tid, 
men er absolut besværet værd. En ny metro der 

forbinder yderdistrikterne med centrum kan hjæl-
pe gæsten rundt i Recife. I bymidten findes flere 
travle gågader.

det historiske centrum
Vi anbefaler, at turisten starter med at tage en 
promenade i den gamle bydel ved Praça da Re-
publica, hvor både det neoklassiske Santa Isabel 
Teater, guvernørens bolig og retsbygningen lig-
ger. Lige i nærheden ligger også det gyldne kapel, 
Capela Dourada, hvis loft er dekoreret med nogle 
af Brasiliens smukkeste malerier. De er malet af en 
ukendt maler i årene 1695-1697.
Tæt herved ligger en ganske speciel bygning, 
nemlig Casa da Cultura, kulturens hus. Det er ind-
rettet i et gammelt fængsel, hvor der i dag sælges 
godt og billigt brasiliansk kunsthåndværk. De en-
kelte butikker ligger i de gamle celler.
 

recife antigo
Tæt ved havnen er en restaurering af den gamle 
bydel iværksat. Området hedder „Recife Antigo« 
eller „Marco Zero«. Her er åbnet en masse nye, 
spændende barer, restauranter og dansesteder. 
Recife Antiguo skal besøges tirsdag aften og i 
weekenden, hvor området er et mylder af men-
nesker i alle aldre.
 

Boa Viagem
Boa Viagem stranden har en række naturlige 
pools og er en af Nordøstbrasiliens bedste by-
badestrande. Af samme grund er den et yndet 
udflugtsmål for hele „familien Recife«, som enten 
kan boltre sig i sand og vand eller gøre sig til på 
den eksklusive strandpromenade.
Natteravnene søger i dag mod begyndelsen af 
stranden til området Pólo Pina, hvor turister og 
lokale alle ugens dage fester til den lyse morgen.
 

strande
40 km nord for Recife ligger den populære ø Ita-
maracá med dens små strandboder ved foden af 
Fort Orange. 

reCiFe
Brasiliens Venedig

Hotel Marante Plaza
Dette er ikke det hotel der har flest 
stjerner, men som sådan fortjener det 
flere. Vi giver en stor stjerne for beliggen-
heden på den brede del af Boa Viagem-
stranden, hvor man faktisk kan bade. 
endnu en for beliggenheden i den pæne 
ende af stranden, hvor det er de lokale fra 
det bedre borgerskab der samles. de sidste 
stjerne skal give for hotellet, hvor man 
finder en god swimmingpool på taget samt 
en god og hyggelig restaurant.

Best Western Hotel Manibu
Godt hotel beliggende blot 100 meter 
fra Boa Viagem Beach, omkring 3 km fra 
Shopping Center Recife og 5 km fra down-
town. Best Western Manibu Recife har 150 
værelser og suiter inddelt i to sektioner, 
den blå og grønne. alle de lyse værelser 
har topmoderne faciliteter ligesom hotellet 
har restaurant, pool på taget, mødefacili-
teter og meget andet. 
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olinda
Den smukke søster...

Olinda (du smukke) ligger en anelse nord-
ligere end Recife, men i dag er de to byer 
vokset sammen. De er dog vidt forskel-

lige. En tur i Olindas gader og stræder er en rejse 
tilbage i tiden til 1700-tallets Brasilien. UNESCO 
har da også fredet Olinda som en af de bedst be-
varede byer fra kolonitiden.
Olinda er smukt og romantisk placeret på toppen 
af en bakke med flot udsigt til Recife og Atlanter-
havet. På en gåtur gennem de ofte stejle og sno-
ede gader vil turisten både møde pastelfarvede 
stenhuse, gamle kirker, høje palmer, museer og 
gallerier, gademusikanter og en bohemeagtig 
befolkning. Til tider kan byen dog forekomme 
søvnig, men én gang om året spræller den for al-
vor – nemlig når karnevalet går ind. Ingen turister 
i Recife må snyde sig selv for oplevelsen af en tur 
til Olinda. Mange mener ligefrem, at den er mere 
interessant end sin søsterby. 
Bydelen har kun små pousadaer og da byen er 
bygget af koralblokke skåret ud af kysten foran 
byen, kan der ikke bades her. 

Udflugter

City tur
dagligt, 4 timer.
Byrundtur til Recifes gamle bydel og centrum med 
det gamle kolonidistrikt. Undervejs ser vi kirker, flo-
derne, mange af broerne samt Boa Viagem-stranden. 
Videre til Olinda, hvor vi ser den gamle portugisiske 
bydel med dens farverige huse og historiske monu-
menter.

Porto de Galinhas 
dagligt,4 timer.
Et besøg i den maleriske fiskerby syd for Recife. Her 
er tropisk blågrønt vand, naturlige svømmebassiner 
bag koralrevet og kokosplantager. Prøvesmag nogle 
specialiteter på de små lokale fiskerestauranter.

Caruaru 
onsdag og lørdag, 4 timer.
Et besøg i den landlige by, Caruaru, der er kendt 
for sin keramik. Onsdag og lørdag er markeds-
dage, hvor kunsthåndværk sælges, mens lokale 
poeter og musikere optræder. Undervejs til Caru-
aru besøges et destilleri, som laver alkohol af suk-
kerrør.

Pousada dos quatro Cantos
rua Prudente de Morais 441
olinda
En af Olindas bedste pousadaer, der er beliggende 
direkte i den historiske del. Der er 15 værelser og en 
bar med mulighed for spisning. Denne pousada er 
altid forudbestilt ca. ét år forud for karne vallet.

Karneval
Karnevalet i Recife - Olinda er Brasiliens længstva-
rende, da man indtil flere uger i forvejen »tyvstar-
ter«. Det store karneval falder dog samtidig med 
resten af Brasilien fra lørdag til tirsdag omkring vo-
res fastelavn. Musikken her er ikke samba, men den 
lokale frevo, der nok har rødder i Holland, men her 
er blevet perfektioneret med et tropisk islæt. Den 
farvede paraply i centrum og gader og stræder er 
domineret af store papmachefigurer. Karnevalet i 
Olinda er notorisk berømt over hele Brasilien, men 
der foregår ligeså store bal i Boa Viagém og i den 
indre by.
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D e palmeklædte strande ved Porto de Ga-
linhas er meget smukke og beskyttet af 
usædvanligt brede rev. Vandet er varmt 

og klart. Et perfekt sted til at dykke eller sejle ud 
i en lejet Jangada, der er de lokale fiskeres flade 
både.
Der er ikke uden grund, at Porto de Galinhas er 
blevet et foretrukket feriested - kun 70 km fra 
lufthavnen i Recife. 
Porto de Galinhas betyder »Kyllingehavnen«, et 
navn der stammer tilbage fra slaveriet. Da sla-
veriet officielt var ophørt i Brasilien, blev denne 
by nemlig ved at være landingsplads for slave-
transporter. Landejerne vidste at der var slaver til 
salg når de fik beskeden »kyllingerne fra Angola 
er kommet«. Ikke nok med at byen er en hygge-
lig lille størrelse, så er strandene helt i top. Små 
hoteller og større resorthoteller, danner ram-
men om den perfekte ferie. I tilgift til dette er der 
masse af muligheder for udflugter i området til 
uberørte strande og hertil kommer der Recife og 
Olinda, samt Caruaru i baglandet. Dette er be-
stemt et område, man i årene der kommer skal 
holde øje med.

Caruaru
Onsdag og lørdag omdannes Caruaru til 
Sydamerikas største keramikmarked, når by-
ens gader bliver til en stor larmende butik af 
handelsfolk, kunstnere og musikere.
Som om dette ikke er nok, så er byen ram-
men om Brasiliens største Sankt Hans fest 
eller São João, som festen hedder på disse 
kanter. Byen fester som om det var karneval 
og i den forbindelse gæstes byen af nogle af 
landets bedste bands. 

PorTo de 
GalinHas

Nova Jerusalém
Hvert år i påsken omdannes Nova Jerusalém 
184 km fra Récife til verdens største teater, 
når Jesu sidste dage genopføres i et teater, 
der dækker 70.000 m2 med 9 scener, der 
symboliserer det gamle Judæa. Stedet er 
omgivet af 3 m høje mure, 7 porte, 70 tårne 
og næsten 1/3 af det gamle Jerusalem er 
genopstået her. 500 statister og 50 profes-
sionelle skuespillere står for teatret. Det er 
ikke kun et teater, men i lige så høj grad en 
folkefest og et religiøst udtryk. 

Kyllingehavnen



61 Eksperter i eventyr

solar de Porto Galinhas
3***
rodovia Pe-09 - Km 07 -
Porto de Galinhas 
Hotellet er beliggende direkte til stranden omkring 
en swimmingpool og have. Værelser er pæne og 
store, det være sig både i den nye og den gamle fløj. 
Enkelt dekoreret, med et fornuftigt badeværelse. Ho-
tellet har åben bar og restautrant i forbindelse med 
swimmingpool og et stor børneområde.
Nok Porto Galinhas mest ærlige hotel, hvad angår 
beliggenhed, kvalitet og service, set med baggrund 
i prisen.

 

Muro alto
Nogle få km nord for Porto Galinhas strækker re-
vet sig op over vandet og danner i bogstavelig 
forstand en mur, der beskytter en stor naturlig 
swimmingpool fra det oprørte hav. Her kan man 
dyrke forskellige former for vandsport, eller blot 
tage sig en forfriskende dukkert. Det er ved Muro 
Alto man finder nogle af Brasiliens nyeste og bed-
ste resorthoteller som Summerville Beach Resort, 
bygget i tro thailandsk stil og Nannai , som leder 
ens tanker hen på Polynesien. 

nannai
5***** resort hotel
Muro alto
Porto Galinha
Med sin beliggenhed direkte ned til Muro Alto, vil 
dette bestemt være et resorthotel som vi kommer 
til at hører mere om i fremtiden. Dette skyldes ikke 
mindst deres luksushytter bygget i polynesisk stil, 
der er beliggende ned til det 4300 m2 store swim-
mingpool der snor sig rundt i området. Deres almin-
delige værelser er måske mindre interessante og 
tiden vil kun vise hvad det udvikler sig til når den 
sidste del af projektet er færdigt.

summerville Beach resort
5***** resort hotel
Muro alto
Porto de Galinhas
Beliggende 65 km syd for Recife direkte ned til van-
det foran en naturlig swimmingpool indrammet af 
det beskyttende rev. Hotellets værelser kommer i 
flere kategorier. De er alle udstyret med store bal-
koner med udsigt til vandet. På hotellet findes en 
smukt anlagt swimmingpool. Inden for hotellets 
beskyttende omgivelser findes alt til at gøre ferien 
perfekt, bl.a. fitnesscenter, vandsport, folkloreshow 
samt aften underholdning. Dette er et af Nordøst-
brasiliens bedste resorts.
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salinas do Maragogi
5****
Praia de Maragoji
Maragogi
Luksus resort med 132 værelser beliggende ca. 125 
km syd for Recife, tæt ved den tidligere fiskerby Ma-
ragogi. Hotellet har et stort swimmingpool område, 
mindre park og ikke mindst privat strand med alle 
faciliteter. Det perfekte valg for en famileferie.

M idtvejs mellem Recife og Maceió, finder vi 
Salinas do Maragogi, et hyggeligt resort-
hotel i udkanten af den søvnige ferieby 

Maragogi. Stranden er uovertruffen og baglandet 
er besjælet af landarbejdere med rødderne dybt 
plantet i sukkerrør, hvis gyldne græs breder sig 
over markerne i denne egn af Brasilien.
Et par mindre hoteller og pousadaer, samt få 

M aceió er en af Nordøst-Brasiliens over-
raskelser. En ikke særlig kendt og mo-
derne by med en afslappende stemning. 

I umiddelbar nærhed findes nogle af landsdelens 
bedste strande.
Byen ligger blot 259 kilometer syd for Recife og er 
hovedstaden i Alagoas-staten.
Lige ved byens centrum ligger et par mindre rene 
strande. Drop dem og tag i stedet få kilometer 
mod nord. Her ligger fortryllende strande med 
smaragdgrønt vand på stribe. Alle er beskyttet af 
koralrev.
I dette tropiske paradis kan der være hektisk i 
weekenden og i sommersæsonen, men der fin-
des løsninger for dem, der foretrækker den mere 
rolige ferie. Tag for eksempel med på en skon-
nerttur til nærliggende øer eller andre strande, 
eller med en af de lokale jangadas (sejlbåde) ud 
på koralrevet for en svømmetur. Her er der rig 
lejlighed til at studere den forunderlige verden 
af dyr og planter, der gemmer sig under havets 
overflade.
For museums-gæsten er der et par muligheder i 
Maceió, nemlig Museu do Instituto Histórico, der 
fortæller regionens historie, samt Museu Theo 
Brandão. Det sidste udstiller genstande fra den 
indianske kultur. 
 

Hotel Jatiùca
5*****
lagoa da anta, 220
Maceió
Godt hotel beliggende lige ned til stranden. Swim-
mingpool, tennisbaner og mulighed for anden 
strandsport. Restaurant og ofte aftenunderholdning. 
Et virkelig godt hotel.

MaraGoGi
smagfulde feriehjem for rige brasilianere, er alt 
hvad der er kommet mellem befolkningens tra-
ditionelle landsbyliv og turisterne, der nu flokkes 
om Maragogis gode strande. Byen er vågnet op, 
uden dog lade sig rive med. Her er virkelig basis 
for en fredfyldt ferie blandt sukkerrør, palmer, ko-
ralrev og havets varme bølger. 

MaCeió
Strande i topklasse
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B yen er måske ikke den vigtigste turistby i 
det nordøstlige Brasilien. Den er i al sin stil-
færdighed lidt kedelig men dog charme-

rende. Man pumper dog penge i turistindustrien 
og et helt nyt strandkvarter er sprunget op syd 
for byen ved Praia Atalaia Nova, da der absolut 
også er smukke strande at finde her. Tæt på Ara-
caju ligger byerne Laranjeiras og São Cristóvão.

Laranjeira 
Denne by stammer fra 1605, men det var i det 18. 
og 19. århundrede at byen blomstrede, drevet 
af indtægterne fra sukkermøller og eksporten 
til Europa. Byen er en koloniperle med kirker og 
huse fra byens storhedsperiode.

São Cristóvão
Dette er angiveligt Brasiliens 4. ældste by. Også 
her findes bygninger og kirker fra forgangne ti-
der i Brasilien. Nord for Aracaju, i Pirambu med de 
brede strande, høje kokospalmer og små laguner, 
finder man et af Brasiliens mange »Tamar projek-
ter« til beskyttelse af havskildpadderne.

araCaJU
Stilfærdig charme
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Lyden af Berimbau, klappende hænder og mulatter i hvide 
natbukser, Capoeira. Sorte mamas i brusende hvide kjoler 
foran gryder, der damper af dendé-oliens forførende duft 
blandet med eksotiske ingredienser, der tilsammen giver 
en acarajé. Brasilianere med hudfarve som kakao og 
chokolade, der spænder over hele registret, slavernes 
efterkommere der netop her er i overtal. 
Forførende rytmer og forbudte danse. Farvelade farverne 
og dørfyldningernes hyggelige kalden fra en for længst 
svunden barok byggestil, som portugiserne bragte med fra 
deres moderland, og de kokoshvide, dragende, palmeklædte 
tropiske strande, hvor den gamle verden for første gang 
satte sine fodaftryk i den nye verdens sandkorn. 
Bahia har sin egen livsrytme og sin egen livsstil. Ikke 
underligt, at brasilianerne selv kalder Bahia for »Terra 
da Felicidade« eller ”Lykkens Land”, et Afrika i eksil i 
smeltediglen mellem tre verdener - den gamle, den nye og 
Afrika.
 

B ahia er velsignet med en 932 km lange kyst-
linje med Brasiliens bedste badestrande, og 
hertil kommer statens hjerte, hvor man fin-

der det smukke højland, som den perfekte kon-
trast til de palmeklædte kyster. 
  

rejsen gennem Bahia
Fra nord mod syd støder vi først på Kokoskysten, 
hvor vi bl.a. finder Mangue Seco, Conde og Costa 
do Sauípe, Brasiliens nye designer-destination 
samt jetsettets fiskerlandsby Praia do Forte.
Herefter følger Bahia Todos os Santos, “Alle Hel-
genens Bugten”, med Salvadors unikke blanding 
af afroamerikansk kultur og portugisisk barokar-
kitektur til overflod.
Dendé-kysten er opkaldt efter den palmeolie, 
som alt mad i Bahia smager af. Her finder vi Morro 
de São Paulo, et tropisk hippieparadis uden biler, 
med smukke strande og et gammelt fort. 
Herefter følger Cocoakysten, Jorge Armados 
sandkasse hvor flere af hans bøger udspringer, 
med steder som Itacaré, Brasiliens nye “in”-desti-
nation; Ilheus, den gamle kakaohovedstad og til 
sidst et af Latinamerikas største resorts, Transa-
merica, som man finder på Ilha Comandatuba. 
Langs Opdagelsernes Kyst, Brasiliens vugge hvor 
portugiserne først gik i land, er det navne som 
Porto Seguro og Arrial D´Ajuda, der for brasi-
lianerne er ensbetydende med ferie, strande og 
natteliv, byer der stadig venter på, at vi får øje på 
dem. 
Sidst men ikke mindst Hvalkysten, der stadig er 
åben for udforskning. Her tænker vi først og frem-
mest på Abralhos, en lille men ikke særlig ekso-
tisk øgruppe, men med noget af Brasiliens bedste 
dykkervand. Et paradis af fisk og koraller. 
I hjertet af Bahia finder vi Chapada Diamantina 
med landsbyen Lençóis som indfaldsvej til nye 
oplevelser blandt grotter, søer og vandfald i et 
uforglemmeligt landskab.
 

Bahia fra nord til syd
Lad os tage på en rejse fra nord til syd i Bahia. 
Ingen anden stat i Brasilien har mere at byde på 
end Bahia. Historien har plantet sine dybe rødder 
i staten, men der er stadig plads til at gå på opda-
gelse, og for andre på genopdagelse, langs denne 
magiske kyst eller i det gyldne hjerte af staten.

BaHia 
Terra da Felicidade
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Mangue 
Seco
Med vinden som arkitekt og med sandet som 
byggemateriale blev Mangue Seco født af havet. 
Stedet er en magisk verden med høje klitter og 
slanke kokospalmer - et evigt omskiftende para-
dis. En TV-novelle, ”Tieta do Agreste”, baseret på 
en roman af Jorge Armado, blev filmet i de næ-
sten 20 meter høje klitter. Langs med floden fin-
des gode fiskerestauranter og et par pousadaer 
er stadig de eneste steder at overnatte. Besøget 
er kun muligt med en god sans for selv at finde 
vej eller i følgeskab med en guide. Kommer man 
til gengæld frem, så møder der én en fantastisk 
oplevelse, når man mellem havet og floden ople-
ver den søvnige fiskerby og de uberørte strande.

Conde
Er en lille storby. Her er man rigtig på landet. Om 
lørdagen er der marked i byen, hvor kunsthånd-
værkere og fiskere kommer for at sælge deres 
varer.
Blot 6 km væk ligger Sítio, Condes strand. Den er 
vindombrust og ikke særlig charmerende. Man 
kan herfra fortsætte mod nord til Seribinha, hvor 
vejen ender. Husene i byen ligger på en smal 
sandtange mellem havet og Rio Itapicuru. Herfra 
er det muligt med beach buggy at nå Cavalho 
Russo, en rød lagune på den anden side af floden, 
og ved tidlig start i forhold til tidevandet kan man 
nå Mangue Seco. 

Itariri
15 km fra Linha Verde, gennem en stor pinjeplan-
tage, ligger det uberørte strandparadis Itariri. Ha-
vet er adskilt fra det indre land af en høj strandklit 
og en lille flod. Landskabet er præget af store 
klitter, der styrter ned i ferskvandslaguner med 
krystalklart vand. Stranden der hedder Corru Nu, 
«løb nøgen«, er næsten endeløs med forfriskende 
bølger.

E ller Linha Verde, som den hedder på 
portugisisk, er den første vej i Brasilien, 
der er bygget på baggrund af økologiske 

studier af området. Den udgår fra grænsen til 
staten Sergipe og går til 60 km nord for Salvador, 
hvor den ved Praia do Forte møder Rodovia do 
Côco. Vejen er økologisk i den forstand, at der 
er sat begrænsninger på antallet af restauranter 
og benzintanke, og den »kysser« ikke havet, men 
løber mellem 3 og 12 km fra den i dag næsten 
uberørte kystlinje.
I det følgende har vi valgt at se lidt nærmere på 
nogle af de smukke steder, man kan stoppe un-
dervejs fra Salvador til Aracaju. 

linHa Verde
Den grønne linje
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F or blot få år siden var her intet. Så kom Linha 
Verde - »Den grønne linje» - og åbnede for 
det storstilede projekt Costa Sauípe. Dette 

er arkitekttegnet turisme. Fra det bare ingenting 
har byplanlæggere fremtryllet ikke blot et brasi-
liansk resort, men et resort i verdensklasse. Fem 
store internationale hotelkæder blev inviteret til 
at bygge deres luksuriøse feriedrøm med 5 stjer-
ner. Hertil lagde man 6 små pousadaer med mel-
lem 20 og 35 værelser, alle bygget med øje for 
Bahia. Hotelbyen skulle naturligvis også have en 
landsby at vokse op omkring, så man byggede 
Vila Nova da Praia, hvor den besøgende indimel-
lem alle aktiviteterne kan slappe af på lokale re-
stauranter og barer, gå på shopping efter desig-
nertøj og smykker, eller kaste sig over den lokale 
boghandel.
Området byder på en tropisk golfbane med 18 
huller, en tennisklub med 15 baner, en rideklub, 
en sejlsportsklub med alt fra kano og kajak til 
havsejlads. Ja selv børnene er der taget vare på. 
Når mor og far leger, kan børnene hygge sig i de-
res »Kids Club«. 

Paradiset bag hegnet
Costa de Sauípe fremstår som et vellykket projekt. 
Der hviler en international atmosfære over ste-
det, hvor alt fremstår velreguleret inden for dets 
egne rammer. Sikkerheden er høj, da man ikke 
kan komme ind uden at være gæst på et af hotel-
lerne, og som helhed er den eneste kontakt med 
det omliggende Brasilien mødet med de mange 
ansatte, der er med til at drive komplekset. Søger 
man sikkerhed for ikke at møde den omliggende 
verden, så er dette stedet. Mødet med den bra-
silianske kultur sker kun i form af Vila Nova da 
Praia, et lille stykke Bahia i miniature der er byg-
get midt i komplekset, og den underholdning der 
konstant kører på de forskellige hoteller. Resten 
af oplevelsen er så tilpas steril, at man kunne være 
hvor som helst i verden. Hele komplekset er bun-
det sammen af en vandresti langs med vandet, og 
har man ikke helpension med i sit ophold er man 
velkommen til at bruge de forskellige hotellers re-
stauranter. Stierne indbyder også til en romantisk 
joggingtur eller til at leje en cykel.
Strandene omkring resortet er endeløse, men lige 
ud for er der sten. Det er specielt Sofitel-hoteller-
ne der er ramt af dette. Stranden ud for Breezes er 
god, og det samme gælder for den anden ende af 
resortet. Strandene er dog ikke børnevenlige, da 
der konstant banker store bølger ind mod dem, 
og man kan med rette undre sig over hvorfor man 
af alle steder har bygget resortet netop her, da 
1000 meter til den ene eller den anden side ville 
have gjort en kæmpe stor forskel.  

Breezes resort
5***** resort
Costa do sauípe.
Bahia
Brasiliens første rigtige »all inclusive« resort hotel. 
Hotellet er beliggende omkring en stor swimming-
pool, og alle værelser har en eller anden form for 
havudsigt. Der findes 5 typer værelser. Måske den la-
veste kategori på Costa de Sauípe. Værelserne frem-
står pæne, store og behagelige, men stedets største 
problem er at lobbyrestauranten der ikke fungerer. 
I dagslys er den mere eller mindre OK, men når det 
kommer til aftens tide så er lyset helt forkert og man 
har følelsen af at være i en ventesal på stor lufthavn. 
Poolområdet er ganske godt, men ikke så eksotisk. 
Der er en del aktiviteter for børn i alle aldre på ho-
tellet.

CosTa do saUíPe
Designerturisme

Costa do sauípe Pousadas

Dette er så absolut de mest spartanske af alle hotel-
ler på Costa de Sauipie. Der er 6 enheder bygget over 
hvert deres bahianske tema, omkring en lille swim-
mingpool. De fremstår som et værdigt alternativ til 
de store hoteller. Her er hyggeligt og man har en for-
nemmelse af rigtigt at være i Brasilien. 
Den bedste enhed er Adelaia der ligger tæt ved 
stranden. Nogle af de andre enheder ligger tæt på 
Vila Nova da Praia og der kan derfor om aftenen 
forekomme larm, idet der 360 dage om året er un-
derholdning fra en åben scene midt i byen.

Sofitel Suites
Rodovia BA 099 Km 76
Linha Verde
Costa Do Sauipe
Måske det mest eksklusive af alle hotellerne på 
Costa de Sauípe. Hotellet er opført i Hacienda stil 
og værelser er indrettet smagfuldt med klassiske 
møbler i tropisk stil. Som navnet antyder så er alle 
værelser suiter. Hoteller er det mindste af hotel-
lerne i området og derfor mere intimt. Der er min-
dre larm ved polen, så på trods af at der er plads 
til børnefamilierne, så vil vi nok henvise dem til 
enten Breezes eller Sofitel Costa i stedet. Stranden 
lige nedenfor hotellet er absolut ikke brugbar, 
men med sin beliggenhed tæt på udgangen for 
stranden ved Breezes resort opvejer dette.

Sofitel Costa de Sauípe
Rodovia BA 099 Km 76
Linha Verde
Costa Do Sauipe
Kæmpe hotelkompleks der på trods af dette frem-
står med meget nydelig værelser med gode senge 
og smagfuldt indrettet. De forskellige restauran-
ter er på trods af hotellets størrelse stadig meget 
intime og man har virkelig forstået at hygge om 
gæsterne. Hotellet er bygget omkring en smuk 
have, så de værelser der vender væk fra poolom-
rådet har måske en af resortets bedste udsigter 
gennem en palmelund med havet i det fjerne.
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F or enden af Kokosvejen, Rodovia do Côco, 
der hvor den bliver til Linha Verde, finder 
man Praia do Forte, der for et årti siden blot 

var en lille glemt fiskerlandsby i Bahia, 80 kilome-
ter nord for Salvador. Byen har fået tilnavnet Bra-
siliens Polynesien, og hvad der lige skulle være 
mere polynesisk her, end på andre strande langs 
med kysten, er sådan set ligegyldigt. Byen har 
nok i sin egen charme og kan uden at slå øjnene 
ned byde brasilianere og det internationale jetset 
velkommen. 
Byens hovedgade er en blanding af oprindelig 
fiskerby og en ikke helt poleret resort-by. Den 
brede hovedgade er for nyligt blevet brolagt i 
ægte brasiliansk stil, og de traditionelle fiskerhyt-
ter er mange steder omdannet til pousadaer, re-
stauranter og fancy butikker. 
Tæt på vandet snævrer gaden ind ned mod den 
meget lille men også meget kønne kirke, og bug-
ten, der åbner sig med de farvestrålende fisker-
både på det gule sand under de slanke palmer, 
rammer det hele ind til et billede af en internatio-
nal resort-by, der fint kan bestå sammen med en 
hverdag der stadig er ægte. 
Om dagen kan byens gader virke som om, de er 
gået i stå. Men det er bare bluff. Så snart aftenen 
falder på, åbner de små restauranter, og aktivite-
ten står på til den lyse morgen. Stemningen er 
international, afslappet og uformel. Der kan dog 
være meget fyldt i weekends og i brasilianernes 
ferie. 
Byen og den utroligt smukke omegn har meget 
at byde på. Uberørt natur, historie, flerfarvede rev, 
skove af kokospalmer, vandfald, kilometervis af 
mennesketomme strande, laguner og alle tæn-
kelige former for vandsport. 

Tamar
Tæt på havnen finder man Tamar-projektet, der et 
projekt til bevarelse af havskildpadder. Praia do 
Forte er hovedkvarteret for en række af under-
projekter, der hvert år indsamler omkring 30.000 
æg og hermed virker som skildpaddernes fød-
selshjælpere. Det er et lille akvarium, der er cen-
tret omkring bevarelsen af havets giganter, der 
kommer op på de brasilianske kyster for at lægge 
æg. Fem af verdens syv forskellige havskildpad-
der besøger Brasilien. Jagten på deres kød, æg og 
skjolde har sammen med strandfolket, som bre-
der sig langs kysterne, gjort havskildpadderne 
til en truet dyreart. Skulle man få lyst til at se på 
skildpadder, er sæsonen mellem september og 
marts.

slottet
Praia do Forte er opkaldt efter slottet Castilo Gra-
cia d`Avila - resterne af et af Brasiliens ældste byg-
ningsværker, der husede Bahias første generalgu-
vernør. Det var egentligt et fortificeret bondehus 
for en farm på et ikke mindre end 800.000 km2 
stort område. Det var Gracia d`Avila, der indførte 
de første kvæg til Brasilien, og lærte bønderne at 

bruge ”slash and burn” princippet, i deres forsøg 
på at tæmme den tætte Atlanterhavsjungle og 
omdanne den til græsland. Hans mindre destruk-
tive sider gav Brasilien deres første mangotræer 
og kokospalmer. Slottet, eller fortet, blev opgivet 
tilbage i 1835, og det er ruinerne af samme, der 
har givet navnet til stranden. 

regnskoven
Man kan besøge Reserva de Sapiranga, der er et 
stykke sekundært Mâta Atlântica beliggende i 
baglandet, og Timeantube-søen, der er dannet af 
floderne Acu og Timeatube. I dette område med 
den tætte kystskov lever ikke mindre end 50 for-
skellige fuglearter.

Praia do ForTe 

Tivoli ecoesort Praia do Forte.
5*****
estr. do Coco
Praia do Forte
Hotelkomplekset glider naturligt ind i landskabet 
mellem palmerne og stranden. Værelserne ligger 
ugeneret for hinanden, som en slange gennem 
landskabet. En central nerve i komplekset findes 
omkring swimmingpoolen, hvor der er spisesal, en 
cafe og teater, der fungerer som disko når der er nok 
gæster. På området findes oplyste tennisbaner, ba-
rer, frisørsalon, samt et rejsebureau, der tager sig af 
lokale udflugter. På stranden kan man låne og leje 
alt inden for vandsport. Her findes deslige en bar og 
en mindre restaurant, der er åben til frokost. Hotellet 
kommer kun med ½ pension og maden er en større 
buffet med alt inden for kød fisk og pasta. Maden er 
forbavsende god.
Fra værelserne er der udsigt til vandet og haven. 
Værelserne er simple men hyggeligt indrettet med 
store badeværelser og der er valg mellem vifte el-
ler aircondition. Der er umiddelbart langt mellem 
reception, bar, strand og værelser, -for nogen en 
ulempe, for andre er det stedets attraktion.

Blandt havskildpadder 
og jetset...

Pousada da lua
rua Martin Pescador 
Cond. aldeia dos Pescador - lote 6/7
Praia do Forte
dejligt hotel beliggende ved stranden. 24 
værelser med eget badeværelse, minibar, 
ventilator samt balkon med hængekøje. 
superior værelserne har havudsigt. Hotel-
let har restaurant samt hyggelig strandbar.

iberostar Bahia resort
rodovia Ba 099, 
Km 56
Praia do Forte
dette er det første all-inclusive iberos-
tar hotel i Brasilien. et femstjernet luksus 
resort smukt beliggende ved stranden. der 
er 406 værelser fordelt i to tre-etagers 
bygninger. disse har alle bad, aircondition, 
egen balkon/terasse og alle moderne facili-
teter. Blandt de mange services på hotellet 
er pool med bar, flere forskellige restau-
ranter og barer, internet, cigar lounge, ten-
nisbaner, fitnessrum, golfbaner mm. 
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Solen skinner fra en skyfri 
himmel. Den metalliske 
rytme fra Berimbau og 
de taktfaste håndklap 

fra mulatterne med bare 
veltrænede overkroppe 

og hvide natbukser lyder 
fra den lille klynge, der 
er forsamlet på midten 
af Lago de Pelourinho. I 

midten af flokken afsøger 
to af mulatterne hinandens 

bevægelser, for i det 
næste øjeblik at foretage 

akrobatiske skinangreb 
mod deres modstander. En 
fodbold triller forbi, og tre 
drenge jagter den hen over 

pladsen ind i armene på 
en mulatpige, der er klædt 

i hvide gevandter og en 
brusende kjole. Den aflange 
plads og stemningen forener 

i den grad konceptet af 
Brasilien. De overdådige og 
prægtige huse der omgiver 

pladsen, og ikke mindst 
udsynet til de barokke kirker 
der kigger op over tagene, er 

Brasilien. 

D et var til Salvador de store slavetranspor-
ter fra Afrika ankom. Her på Lago de Pe-
lourinho, eller Gabestokspladsen, blev de 

nyankomne slaver lænket sammen i rækker og 
solgt. I dag er 70 procent af befolkningen efter-
kommere efter slaverne, og de har i beundrings-
værdig grad værnet om den afrikanske kultur i 
mad, musik, religion og dans. Dette er i sandhed 
et Afrika i eksil, i en by som kunne være taget ud 
af det barokke Portugal. Kvindernes klædedrag-
ter er klart inspireret af de fine portugisiske bor-
gerfruers dragter fra det 16. århundrede, og den 
dans vi før var vidner til har slaverne haft med sig 
fra Afrika. Capoeiraen er en form for kampsport, 
der er maskeret som dans.

Cidade alta 
Den gamle bydel i Salvador do Bahia er en perle 
at gå på opdagelse i. Fra det begyndende totale 
forfald er bydelen langsomt, men sikkert ved at 
vende tilbage til fordums pragt. I dag er området 
erklæret totalt fredet af UNESCO som en del af 
verdens kulturarv, og man skal ikke glemme, at 
byen var Brasiliens første hovedstad, og alene af 
den grund har velstanden ikke passeret hen over 
stedet uden at have efterladt sine synlige spor. 
Enkelte steder er det kun facaderne der er beva-
ret, men vigtigst af alt er, at stedet fremstår som 
et hele. Turen til Pelourinho starter på Praça da Sé, 
hvor Catedral Basilica knejser side om side med 
Cantina da Luá, hvis borde breder sig ud over 
pladsen. Længere borte finder vi Convento São 
Fransisco, klostret der bestemt er et besøg værd. 
Barokklostret er overdådigt beklædt med guld 
fra gulv til loft. Gåturen over de toppede brosten 
gennem de smalle gader fører os frem til Lago 
de Pelourinho-pladsen og Museu da Ciudade og 
Fundação Casa de Jorge Armado, hvis to huse 
knejser for enden af pladsen. Forfatteren Jorge 
Armado er indbegrebet på Bahia, og fra vinduer-
ne i huset åbner den skæve plads sig med kirken 
N.S. de Rosário dos Pretos - vartegnet for slaver 
og frie negere og endnu én blandt Salvador do 
Bahias ikke mindre end 200 kirker. Om det er i de 
tidlige morgentimer eller sidst på eftermiddagen, 
når solens violette stråler får husenes fortrinsvise 
blå og gule farver til at lyse ekstra stærkt, eller det 
er midt i Bahias rytmiske tropenat, hvor husene 
oplyses af kaskader af lys, så er det en dragende 
oplevelse at komme i kvarteret, som kalder den 

besøgende tilbage med ønske om at se mere og 
blive en del af det fællesskab og indladenhed, 
som området emmer af. 

Cidade Baixa
Mætte af oplevelser, befrier stejle trapper, smalle 
stier og veje, bjergbaner og en enkelt elevator 
den besøgende og det går mod den lave bydel 
omkring den gamle havn. Her er det Mercado 
Modelo, et gammelt pakhus der er omdannet til 
Brasiliens største marked for kunsthåndværk, der 
kalder på den besøgende. Her kan man blandt 
andet købe hængekøjer, hæklede duge, musik-
instrumenter og T-shirts i alle afskygninger. I de 
små boder er der rig mulighed for at prutte om 
prisen, hvis ikke tørsten trækker den besøgende 
ud på pladsen foran til en livgivende frugtjuice 
eller en kold chop. Foran ligger havnestationen, 
hvorfra bådene sejler til bl.a. Morro de São Paulo, 
og hele billedet flankeres af et gammelt fort der 
indrammer indsejlingen til denne vigtige gamle 
havn.

Bomfim
Bomfim-kirken er måske bahianernes mest el-
skede kirke, da N.S. de Bomfim er Bahias skytshel-
gen. Et besøg i byen vil ikke være komplet uden 
at have besøgt kirken, hvis vægge vidner om de 
mange mirakuløse gerninger, som denne helgen 
har udvirket, og i sandhed forener Bomfim Bahias 
afrikanske rødder med landets katolske rødder, 
når de afrikanske guder smelter sammen med 
helgener fra den 1. verden.  

salVador do BaHía 
Afrika i eksil...



69 Eksperter i eventyr

Udflugter
Historiske Bahia
dagligt, 3 timer.
Besøg Salvadors vigtigste historiske landemærker. 
Gå gennem de brolagte gader i Pelourinho-kvarteret, 
Salvadors gamle bydel med dens smukke historiske 
huse, kirker og museer. Besøg det forgyldte São Fran-
cisco kloster, katedralen samt Pelourinho-torvet.

Panoramiske Bahia
dagligt, 3 timer.
Man passerer gamle og  nye kvarterer på vejen langs 
bugten til Bonfim-kirken, der blev bygget til minde 
om Salvadors og Bahias skytshelgen, Senhor do Bon-
fim.
Herefter besøger Mont Serrat-fortet og havnekvarte-
rerne for endelig at stoppe ved Mercado Modelo. Her 
er tid til at shoppe.

ø-cruise
8 timer med afgang kl. 8.
Cruise i Alle Helgenes Bugten med skonnert. Her 
besøges Frades, Brødrenes Ø, med dens frodige be-
voksning og smukke badestrande. Et perfekt sted til 
en badetur. Videre fra Frades til øen Itaparica, hvor 
man tager en stille gåtur i gaderne, der er præget 
af huse i portugisisk arkitektur og boheme-agtig 
atmosfære. Turen tilbage til Salvador foregår også i 
skonnerten. 

Bahia by night
dagligt, 3 timer.
Man starter kl. 20 med middag i en Bahia-restaurant, 
hvor man prøvesmager det eksotiske lokale køkken. 
Efter middagen er der folklore-show med masser af 
Bahia danse og sange.

Mad i Bahia:
”Acarajé”

Det kan man lidt spøjst kalde for Bahias svar på 
fast food. Acarajé tilberedes ofte af en stor mu-
lata iført hvide flagrende gevandter. Man kan 
lugte »dendé olien« på lang afstand og dette 
burde for de fleste turister med en sart mave 
være signalet om at blive væk. Kaster man sig 
alligevel over »burgeren« så spiser man afskal-
lede brune bønner, mast til en pasta sammen 
med salt og løg og stegt i dendé olie. Inde i dis-
se boller finder man vatapá, der er lavet af rejser, 
maniok mel, kokosnød og igen stegt i olie. Her-
til kommer tørre rejer, peber og tomatsovs. 

Capoeira
Lyden fra Berimbau, klappende hænder og 
mulatter i hvide natbukser, så står det på ca-
poira, der en koreografisk version af en gam-
mel afrikansk kampsport. Det er en fryd at stå 
på gaderne i det gamle Salvador da Bahia på 
slavernes gamle piskeplads Pelourinho, omgi-
vet af huse fra 17`tallet og betragte sceneriet. 
2 fyre udfordrer hinanden på skift i flokkens 
centrum. 

Bahia vokser
Salvador ligger ved vandet og åbner sig mod 
nord, når man igen forlader den høje klippe, hvor-
på selve byen er bygget. Strandene ved Barra og 
Farról da Baha er igen ved at genvinde deres sta-
tus som et alternativ til bymidten. Hoteller, barer 
og restauranter cementerer dette, og der findes 
da en række af uforlignelige skønne pletter langs 
med den strækning, såsom det lille hus der kroner 
enden af Praia da Barra og fyrtårnet, der markerer 
indsejlingen til havnen i Salvador. Fra Barra bre-
der strandene sig de 30 km nordpå til Itapuã, men 
de er i dag mindre eksotiske end for blot et år ti 
siden. 

natten er ung i salvador
Mørket har sænket sig over Salvador, og trom-
mer banker af sted. Det er tirsdag og Olodums 
aften i Pelourinho, og bydelen er omdannet til et 
spontant dansende menneskehav af livsglæde. På 
enhver aften kalder bydelen på turister og lokale 
med gode restauranter og små hyggelige barer 
med jazz og traditionelt MPB (brasiliansk beteg-
nelse for Populær Brasiliansk Musik). Området er 
sikkert, så længe man holder sig til den oplyste 
del og tager en taxa frem og tilbage. Et andet po-
pulært sted er Barra-området, hvor restauranter 
og barer igen har åbnet efter en periode, hvor Pe-
lourinho trak alt til sig. Ligeledes kan Rio Verhelho-
området anbefales. Skal man anbefale mindst én 
restaurant, så vil vi sige Senac på Lago de Pelou-
rinho. Dette er kokke- og tjenerskolens øvelses-
restaurant. Betjeningen er formidabel, og maden 
er et kæmpe ”tag selv bord” med vægten lagt på 
Bahias køkken, der har dybe rødder tilbage i afri-
kansk kogekunst.

Karneval
Karnevalet i Salvador do Bahia er berømt for sin 
folkelighed og måske er dét den direkte årsag til 
at mange føler sig mere delagtiggjorte i festlighe-
derne hér, til forskel fra det mere konkurrencebe-
tonede karneval i Rio. Her gælder det om at findes 
den gruppe man ønsker at deltage med ved at føl-
ge sin egen ”Trio Eléctrico”, en kæmpestor lastbil 
der anvendes som scene for cremen af Bahias og 
Brasiliens artister. Stemningen når ofte ekstatiske 
højder, når gringoer og lokale bahianere forenes i 
en uafbrudt svimlende dans. Karnevalet er spredt 
ud over byen; gader, stræder og strande er inte-
grerede og levende dele af festlighederne.
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a Casa das Portas Velhas
Largo da Palma, 06 - Santana
Salvador Dette lille luksushotel er så absolut et besøg 
værd. Dette må bestemt være Brasiliens først botique 
hotel med 5 stjerner. Hotellet er beliggende 5 min fra 
Pelerinho på en lille plaza omgivet med huse i gam-
mel stil. Hotellet er totalt nyt indvendigt, kun murene 
stod tilbage efter det var brændt ned engang i be-
gyndelsen af 80’erne. Ud af denne brandtomt er der 
vokset et hotel hvor der er taget vare på alle detaljer. 
Huset er dekoreret som en mellemting mellem et 
museum og et hjem, hvor det gennemgående tema 
er dørene, der dekorerer næsten alle væggene i de 
16 værelser på hotellet. Værelserne er indrettet med 
store skabe som hotellets ejer, en afro amerikaner, 
insisterer på at bagagen skal pakkes væk i, så man 
får følelsen af at være hjemme og ikke kun en besø-
gende på gennemrejse. Stilen er moderne og dog ko-
lonial. Hotellet har tilknyttet en bar og opholdstue og 
i hotellets gård er der indrettet en restaurant og en 
lille spa. Hotellet kommer med vores varmeste anbe-
falinger, da dette tilsætter opholdet i Salvador endnu 
en dimension, hvor byens arkitektur smeltet sammen 
med oplevelsen af ikke kun at være betragter, men 
at leve den. Kun en lille advarsel: Hotellet ligger i et 
sikkert område, men det anbefales at tage taxa til og 
fra hotellet.

Grande Hotel da Barra
Av. Sete De Setembro Nº 3564 - 
Porto Da Barra
Salvador
Godt beliggende ved Porto da Barra. Pæne velud-
styrede værelser der efter renovering igen fremstår 
brugbare om end lidt spartanske. Hotellet har swim-
mingpool og restaurant. Man skal insistere på at få 
værelser i den oprindelige bygning, idet at disse er 
med altan. Hotellets indre er samlet omkring en god 
swimmingpool med tilhørende bar og restaurant og 
hotellets umiddelbare omgivelser indbyder igen til at 
gå ud, efter at man gennem en årrække havde flyttet 
nattelivet til Pelerinho. Vi kan varmt anbefale dette 
hotel, fordi det ligger godt i forhold til både strand 
og centrum. 

Monte Pascoal Bahia
Av. Oceanica, 591
Barra
Salvador
Hotellet er umiddelbart indbydende, med stor lobby 
og tilhørende restaurant der breder sig omkring den 
lille swimmingpool, der er bygget på en lille ter-
rasse med udsigt ned over stranden. Værelserne er 
små og det vævede loft får værelserne til at fremstå 
lidt grotteagtige. Hotellet har dog den fordel at alle 
værelser har enten direkte eller indirekte udsigt ned 
over stranden. Alle værelser er lige store, så det er kun 
udsigten der bestemmer prisen. Gode, men små ba-
deværelser. Central aircondition og adgang til inter-
net på værelserne, eller fra deres lille business center. 
Alt i alt et fremragende hotel, velplaceret med gode 
restauranter omkring hotellet.

Pestaña Bahia Hotel
Pestañakæden har efter overtagelsen af Meridien 
hotellet i Salvador igangsat en større opdatering af 
hotellet. Vel ankommet til hotellet, der er beliggende 
i Rio Vermelho på en kunstig halvø, træder man ind i 
den enorme lobby der er forsøgt inddelt i forskellige 
afsnit ved hjælp af farver. Og forskellige møbler. Sti-
len er moderne, selvom man kan føle sig lidt udstillet 
i baren.
Under lobbyen er der nedgang til restauranten og 
swimmingpool området. Restauranten er stor og lys, 
men tilpas velindrettet med hyggekroge.
Værelserne i de to laveste kategorier, superior og lux, 
er lige store, med undtagelse af badeværelserne. De 
valgte møbler og belysningen er moderne og hyg-
gelig. Alle værelser har egen balkon/fransk altan og 
med over 20 etager, så er der en vældig flot udsigt 
fra hotellet ud over Salvador, alt efter hvor man bor. 
Det er måske Salvadors bedste hotel, men det siges 
at service stadig har meget at leve op til.

Vila Galé Bahia
Rua Morro Do Escravo Miguel, 320 Ondina
Salvador
Meget velbeliggende hotel i Ondina, højt hævet over 
de omgivende bygninger. Værelserne er meget store 
og det samme gælder for badeværelserne. Man har 
endda fundet plads til en fritstående skrivepult. Dette 
sammenholdt med fri adgang til internettet hvis man 
selv medbringer computer, så får men virkelig meget 
for pengene. Til hotellet er der tilknyttet en restaurant 
og fra terrassen foran hotellet der indeholder swim-
mingpoolen, er der nedgang til den strand der bliver 
delt med de andre hoteller i området. Dog er dette 
ikke byens bedste strand. Alle værelser har samme 
størrelse og samme pris uanset udsigt, man kan såle-
des altid prøve at spørge efter et værelse med udsigt 
når man checker ind.

Hotel Redfish
Ladeira Do Boqueirão, N°1
Santo Antonio
Salvador
En dejlig pousada beliggende midt i det historiske 
centrum af Salvador, blot en kort gåtur fra det be-
rømte Pelourinho. Den charmerende pousada, der 
blev komplet ombygget i en fin gammel bygning og 
åbnet i 2003, bliver drevet af en engelsk kunstner i 
hyggelige, komfortable og rummelige rammer. De 
store standardværelser er simple, luftige og kunst-
færdigt indrettet med klinkegulve og højt til loftet, og 
har formentlig de bedste badeværelser i byen, samt 
aircondition, minibar mm. Desuden har de to store 
luksusværelser private terrasser med en fantastisk 
300° udsigt over bugten og byen. Hotellet har også 
et stort galleri, hvor lokale kunstnere udstiller og af 
øvrige faciliteter kan nævnes den hyggelige morgen-
madsrestaurant med ægte brasiliansk udvalg af god 
kaffe, og masser af frisk frugt og brød. Velkommen til 
et af de bedste pousadaer i centrum af Salvador med 
en utrolig venlig atmosfære. 

Hotel Catussaba 
Al. Da Praia De Guarita, 101
Salvador
Eneste hotel i Salvador der ligger ned til en bade-
strand. Med sin beliggenhed ca. 40 min. kørsel nord 
for Salvador, giver hotellet den besøgende fine mu-
ligheder for at kombinere oplevelser i byen med af-
slapning ved stranden. Dagen igennem går der mod 
betaling shuttlebus service fra hotellet til Pelourinho 
kvarteret. Hotellet har 4 forbundne swimmingpools, 
der omkranser en hyggelig bar. To restauranter, der 
tilbyder lokale gastronomiske og internationale spe-
cialiteter serveret fra buffet. Til de aktive kan nævnes 
6 tennisbaner, bordtennis, volleyball og basketball, 
foruden daglig vand-aerobic i poolen. Hotellets 135 
værelser er fordelt på hhv. standard, superior og sui-
ter - alle med privat balkon med hængekøje. De se-
nest års tilbygninger har dog drevet lidt rovdrift på 
hotellets elles så smukke område. 

Hoteller i Salvador
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Omkring hundrede kilometer oppe i høj-
landet bag Salvador og lige i udkanten af 
naturparken, Parque National da Chapa-

da Diamantina, ligger den tidligere diamant- og 
franskdominerede by Lençóis. 
Her i hjertet af Bahia finder man statens 3 højeste 
bjerge. Krystalklart vand falder over bjergtop-
pene og løber ned af de dramatiske bjergsider og 
undervejs danner de vandfald og små badesøer: 
Der er virkelig så mange naturlige attraktioner i 
Chapadas Diamantina, at det kan være svært at 
bestemme sig for hvilke, man skal besøge næste 
gang. Måske er det en tur til en af de mystiske hu-
ler eller en vandretur på en sti banet af de lykke-
riddere, der har gennemsøgt bjergene efter guld 
og diamanter, der trækker. 

lençóis 
Lençóis by er en perle af huse fra en svunden tid 
og deslige en god base for at udforske omegnen. 
I byen findes en række små pousadaer. Midt på 
ugen står byen stille, men kommer man i week-
ender og ferieperioderne, så bør man reservere 
i forvejen. 

Med bus eller fly 
Der kører dag og nat busser fra Salvador, ligesom 
der nu er bygget en lille lufthavn. Fly er dog end-
nu ikke regelmæssige

Portal lençóis
5*****
r. Chácare Grota
lençóis
Smukt beliggende hotel ovenfor byen, med alle 
nødvendige faciliteter. Perfekt som udgangspunkt 
for ture i Lençóis.

CHaPada
diaManTina
Vandfald og travesko

Bahia 
syd for 
Salvador
Dette vil så absolut blive en af Brasiliens fremti-
dige destinationer. Kysten er meget varierede og 
kulturen er i højsæde. Bahias velbevarede små 
byer, krydret med en lang historie og et pragtfuldt 
klima, byder den besøgende på en masse af ople-
velser. Adgangen til kysten er først nu rigtigt sat i 
system og de små fiskerlejer ligger stadig isoleret 
og er derfor med til at bevarer stedets uskyld.
I den brasilianske sommerferie og ved karneval 
flyder pousadaerne op, medens resten af året er 
der god plads. Det regner bastant i perioden fra 
maj til juni. 
På de følgende sider vil vi beskrive disse skønne 
steder.
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D rømmer vi alle ikke om at finde vores lille 
paradis på jorden? Azurblåt vand, palme-
klædte strande med glade mennesker, in-

gen biler, en lille landsby med nogle gode restau-
ranter og et natteliv under de dansende stjerner. 
Du behøver ikke at lede længere, for netop sådan 
er Morro de São Paulo. 
Allerede når man går op ad rampen og gennem 

”O Portaló” efter en bådtur fra Salvador til Morro 
de São Paulo, ser man straks, at man er kommet 
til et sted, der er lidt ud over det sædvanlige. Den 
gamle port markerer indgangen til byen og stran-
dene, der har sat øen Ilhá de Tinharé og Morro de 
São Paulo på listen over eksotiske destinationer i 
Brasilien. 
Porten markerer indgangen til Vila do Morro de 
São Paulo, og det er her eventyret begynder. Byen 
er bygget på tre høje - på den ene rager et fyrtårn i 
vejret. Herfra er en pragtfuld udsigt over hele øen, 
der mod vest er klædt i mangrovelunde, mens 
den østlige side er domineret af store sandområ-
der. Byen har kun en gade, der snegler og bugter 
sig mod stranden, og det er langs denne, man fin-
der byens mange restauranter og butikker. 

Strandene man kommer til er praktisk opkaldt ef-
ter rækkefølgen fra et til fire. Den mest berømte 
af strandene er nok den anden, »Segunda Praia«, 
hvor man kommer for at se og blive set - om da-
gen på volleyball-banen og om natten til et af de 
mange beachparties.
De bedste af øens hoteller findes på strand nr. 2 
og 3, og kommer man med båd fra Salvador el-
ler Valença, er det en god ide, mod et lille beløb, 
at tage imod hjælp fra en af de lokale til at bære 
tasken til ens hotel. Kommer man med fly fra Sal-
vador, er der altid en ombygget ”traktor-taxi” der 
venter.
Den engang fredfyldte og isolerede fiskerby er 
ikke længere kun en hemmelighed for hippier fra 
Rio og São Paulo. Men det gør ikke noget, for ste-
det har endnu ikke mistet sin uskyld. Al transport 

Pousada Villa Guiamun
2**
ilha de Tinhare
Morro de sao Paulo
Terceira Praia (3. strand)
Dette lille paradis ligger strøet ind mellem palmerne 
på en gammel fazenda på Terceira Praia. Værelserne 
finder man i 7 små bungalows. De er alle udstyret 
med en lille terrasse med hængekøje, et lille køkken 
og badeværelse. De er med eller uden aircondition. 
Hovednerven i stedet er en luftig bygning, smukt 
dekoreret med ting fra Bahia. Stedet er ejet af en ita-
liensk familie, som driver stedet med et godt øje for 
at bevare den ægte brasilianske stemning.

Morro de são PaUlo

foregår stadig til fods eller på ladet af en traktor, 
der agerer bus langs strandene. Det helt rigtige 
sted for en afslappende ferie blot en halv dags 
rejse fra Salvador. Morro de São Paulo er et pa-
radis for velstillede brasilianere, der kommer for 
at nyde de lange hvide strande og de slanke ko-
kospalmer. 

Tid til aktiviteter
Er man snorkler, er det 3. strand der trækker med 
revet der omgiver Ilha do Caitá. Det store barri-
ererev danner ved lavvande små pytter med fisk, 
hvor man kan gå på opdagelse med sin dykker-
maske. 
Vandet ud for Morro de São Paulo er helt klart og 
meget velegnet til dykkerture, det være sig med 
snorkel langs kysten eller med flaske på nogle af 
de ture, der kan arrangeres på stedet. Den bedste 
periode for dykning er fra oktober til februar. 
Strand nr. 4 synes næsten endeløs, og er man 
samtidig til heste, kan man tilbringe en herlig 
eftermiddag med vind i håret i fuld galop langs 
vandkanten ned af stranden. Der er flere steder, 
der lejer heste ud.

Turen til Paradis
Da vi første gang besøgte byen, var vi en dagsrej-
se undervejs, men i dag er der en lidt større vifte 
af muligheder, alt efter hvad man vil med sin tur. 

Med båd fra salvador 
Der sejler nu både året rundt til Morro de São 
Paulo fra Salvador. Båden afgår fra havnestatio-
nen bag Mercado Modelo og alt efter hvilken en 
af bådene man tager, så varer turen 1 til 1½ time. 
Turen kan være barsk med store bølger skyllende 
hen over skibet når man først har forladt Bahia 
Todo os Santos rolige vande.

Fly 
..og selv en paradisø har en lufthavn eller to. Der 
kan flyves fra Salvador til Morro de São Paulo 
med små 6 eller 9 personers fly. Det er nemt og 
bekvemt. 20 min. hen over Salavdor og Itaparica 
og prisen når ikke lige så højt op, som man fly-
ver. De små fly forbinder ligeledes Morro de São 
Paulo med Barra Grande Marru-halvøen og gør 
det hermed muligt at fortsætte rejsen mod syd 
i Bahia Staten.

Hvor drømmene lever..

”Dendékysten”
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PenínsUla de 
Maraú 
D et er her slaget skal stå for fremtidens tu-

risme, men indtil at tropperne er samlet 
og landet underlagt krigsherrerne, så er 

stedet stadig en kysk stykke natur med endeløse 
strande og nogle af dem endda i meget høj klasse, 
alt sammen forbundet af noget der kan syntes at 
være Brasiliens værste BR. (hovedevej)
Halvøen er langsomt ved at komme på landkortet. 
Til at begynde med var det med udgangspunkt i 
Itacaré som et 4x4 eventyr på uberørte strande el-
ler med hurtigbåd fra fastlandet til Barra Grande. 
Barra Grande har da også i sæsonen sine hygge-
lige sider. Et lille torv med et par barer og et par 
hyggelige pousadaer ned til et par rolige strande 
og den er et godt udgangspunkt for at opdage 
øen fra. Uden for sæsonen efter en dag med regn-
vejr, så syntes dens gader trøstesløse, men når 
solen stråler fra en skyfri himmel midt i sæsonen, 
der strækker sig fra december til marts, så er her 
anderledes gang i byens gader. Byen ligger tæt 
på en af Brasiliens bedste strande Taipus de Fora 
der står på listen over Brasiliens 10 bedste strande. 
Den lille bugt, med det fede sand, ligger godt be-
skyttet at et rev der er det perfekte snorklested, 
der ved lavvande danner små naturlige swim-
mingpools. Langs med stranden ligger der et par 
pousadaer og restauranter og man fornemmer på 
trods af den stilhed der hviler over stedet, at det 
er som en blomsterknop lige før den springer ud. 
Bar dos Mininas er stedet at opsøge. Pigerne på 
baren taler lidt engelsk og tysk og de hjælper med 
at fylde den sultne mave med en af deres stegte 
fiske eller en perfekt Moqueca eller et sted at bo. 
Byen rummer 2-3 simple pousadaer så kommer 

-og Barra Grande
man i sæsonen så skal der bestille i god tid. 
Det omgivende landskab er udstykket i små lodder 
og priserne på land har nået astronomiske højder. 
Om få år  vil stedet ikke være nemt at kende igen. 
Et større 5* hotel Kiaroa har også fundet vej til en 
strand tæt ved Taipus de Fora, men det virker for-
holdsvist håbløst. Man siger at det er bygget for 
mafiapenge og et ophold  er ikke pengene værd 
med mindre man tilhører den brasilianske elite og 
ønsker at identificere sig med denne. Hvad hotel-
let har bragt er en landingsbane for de små fly der 
flyver mellem Salvador, Morro de Sao Paulo og Il-
heus. Ud over fly, kan man komme til Barra Grande 
fra Camamu med bå eller over land fra med 4x4 
fra Itacaré.
Midt på halvøen mellem Barra Grande og Itacare 
ligger der en lille landsby hvor der findes en række 
simple pousadaer. 

4x4 på opdagelse
Har man fået lyst til et besøg på halvøen på en 
dagstur, så kan vi varmt anbefale et af de mange 
små bureauer i Itacaré der arrangerer det perfekte 
afbræk fra dasedage på strandene ved Itacaré. 
Turen starter med den lille pram fra til sydspidsen 
af halvøen og herfra går det gennem mangrover, 
over store marker og langs stranden på eventyr. 
Der gøres forskellige stops undervejs, når man 
f.eks. fra toppen af den gigantiske bakke Morro 
de Celular indtager en kold kokosnød med udsigt. 
Turen vender ved Taipus de Fora hvor frokosten 
indtages på en af strandens mange barracas. 

Boipeba
L ængere ud og længere væk syntes at være 

nøgleordet for turismen i Brasilien. I takt 
med at Morro de São Paulo er blevet ”opda-

get”, så er de der søger det solitære paradis søgt 
længere mod syd til naboøen Boipeba. Ind til nu 
er øen mere jomfruelig og med der findes et be-
grænset udvalg af overnatningsmuligheder.  Men 
for den rejsende der virkelige søger noget ud over 
det sædvanlige, så er rejsen det hel værd. Man kan 
komme til øen med båd fra Morro de São Paulo 
eller fra fastlandet via Camamu.
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iTaCaré

itacaré eco resort
4****
Praia são José
itacaré
Hotellet er beliggende kun 2 km fra byen, men 4 km 
nede ad en privat vej med adgang til 2 af Itacarés 
måske smukkeste strande Prainha og São José, beg-
ge to smukke bugter iklædt palmetræer ved foden 
af den tætte jungle der vælter ned af bjergsiden 
der omgiver dem. Hotellet fungerer fint og er lige 
som Txai et sted for det bedre borgerskab. Hotellet 

N år først Atlanterhavsregnskoven begynder 
at hæve sig over det flade omliggende 
landskab på vejen der strækker sig mel-

lem Ilheus og Itacaré og vælter ned over, hvad der 
engang var værdiløse fazenda’er der led under at 
kakaotræernes frugter var angrebet af sygdomme, 
så ved man, at man er på en af Brasiliens nye guld-
kyster. Itacaré ligger for enden af BA 001, der også 
kaldes for ”Den grønne linje”, en vej der er skabt 
med blik for økologi, og som ved sin åbning skar 
adskillige timer af rejsen fra Ilheus. Fazenda’erne 
har vekslet deres ulykke til intet mindre end eks-
klusive guldgruber for de heldige ejere, der med 
hegn og vagter sørger for at det kun er gæster 
med bil og penge som har adgang til de billedlige 
jungleklædte strande der gemmer sig for foden af 
bakken eller ihærdige rejsende der forstår at for-
cerer landskabets bakke terreain til fods.
Byen er en finurlig størrelse, der er gået hen og 
blevet et in-sted for brasilianere fra det bedre 
borgerskab. Den gamle koloniale bymidte har 
formået at bevare sin charme, hjulpet godt på vej 
af at man har forstået at indrette restauranter og 
barer i udsædvanlig god stil, som man kun finder 
de steder i Brasilien, hvor udlændinge og pauli-
stas flokkes. 
Bystranden Petuba er om dagen et leben med 
små baracas, og om natten fyldes barerne langs 
stranden med glade feriegæster, der søger ad-
spredelse for solens varme stråler, når de i skæret 
fra glødelamperne lytter til musik. Kunstnere, sur-
fere og ungdommen præger ”Caminho das Praias”, 
der taler til boheme-genet. De små pousada’er lig-
ger smukt gemt bort under palmerne, og der er 
en let stemning. 

Ved vejens ende..

Txai resort
I en årrække har det været svært at sende turister, der 
er vant til de bedste resorts i Fjernøsten, til Sydame-
rika. Med Txai Resort har Brasilien dog endelig fået et 
resort der matcher de bedste fra Asien.
Hotellet er bygget som en parafrase over en gammel 
kaffefarm, tilsat masse af dekorationer og møbler der 
passer i stilen blandet med lidt fjernøsten. Restau-
ranten er rummelig med en bananpalme der står og 
fylder op i døren. En opholdsstue med en blanding af 
gammelt og nyt, således at den på den ene side frem-
står hyggelig og samtidig stor nok til at man ikke føler 
at de andre gæster trænger sig på. Biblioteket er nok 
det eneste der falder lidt uden for, med sin specielle 
akvarium fremtoning, med vinduer fra gulv til loft og 
to hvide lænestole i et klimatiseret rum. Gæster der 
føler at varmen trænger sig på, kan her finde et beha-
geligt sted at trække sig tilbage.
Hotellets dybblå og lange swimmingpool finder man 
foran stranden og den er et krydderi til de af gæster-
ne der ikke kan lide havets til tider store bølger. Ho-
tellet ligger ned til forlængelsen af Itacarezinho, en 
lang sandstrand iklædt kokospalmer.Højt hævet over 
resortet finder man hotellets spa. Fra de små kabiner 
kan man trække sig tilbage fra omverdenen og finde 
ro med sig selv. Vinduer fra top til bund, store træbal-
jer og lænestole er en del af omgivelserne.
Værelserne er store med en central dobbeltseng med 
moskitonet. Der er vinduer til de 3 af siderne. Bade-
værelset et lavet i balinesisk stil, med halvdelen i det 
fri og med et almindeligt badeværelse til den anden 
side. I sin helhed fremstår de ikke så luksuriøse som 
resten af resortet, men alene hytternes størrelse giver 
den fornøden komfort 
Stedet har gennem dets eksistens være stedet for den 
rige brasilianere fra São Paulo, men er nu begyndt at 
åbne sig mod omverdenen. Der bliver talt engelsk på 
hotellet. Man forlanger dog stadig min 3 nætter med 
½ pension, så pakkerne til hotellet kommer naturlig-
vis ikke til at fremstå billige. 

tiltrækker helt klart par på bryllupsrejse, der når afte-
nen falder på sidder ved hver deres bord og er mere 
optaget af hinanden end af den omgivende jungle, 
der kommer helt op til restauranten. Værelserne er 
store men vender lidt meningsløst ud med den tætte 
jungle, frem for ind mod hotellet. Pæne store bade-
værelser og en masse plads i resten af værelset som 
man ikke rigtig ved hvad man skal bruge til.
Hotellet har egen turdesk hvorfra man arrangerer 
ture til de omliggende strande til fods, eller med bil 
til de af strandene der ligger længere væk. Man fin-
der også ture til Barra Grande med 4x4, rapelling, 3 
hjulet motorcykler, heste og rafting. Hotellet prøver 
at leve op til navet Eco ved at tilbyde ture der tager 
udgangspunkt i den omgivende natur. 

”Cocoakysten”
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N år først Brasilien er begyndt at krybe ind 
under huden på den rejsende og man 
kaster sig over Jorge Armados bøger - ja 

så kommer Ilhéus automatisk på listen over byer 
man skal besøge. Den rejsende kommer her for 
at opsuge stemningen i de gader og stræder der 
blev befolket af Jorge Armados persongalleri. 
Rundt omkring hjørnet, der forventer man næ-
sten at møde Gabriela på vej hjem fra Nacib´s bar 

- indladende smuk som den kyst hvorpå vi finder 
byen. 
lhéus, der ligger ved Cachoera flodens munding, 
er centrum for Brasiliens intensive dyrkning af ca-
caotræer. I de bakkede landskaber omkring Ilhéus 
kan man stadig se cacao-farme og landarbejdere 
i sving, scenerier, der kunne være trukket ud af en 
historiebog, eller ud af bogen »Cacao«, skrevet af 
den mand der iøvrigt har skaffet Ilhéus ind i brasi-
lianernes bevidsthed, nemlig Jorge Armado. Han 
boede og skrev i Ilhéus og er i dag landets mest 
kendte forfatter. 

ilHéUs
Cacaobyen over alle

armados ilhéus 
I Ilhéus gader vil Armados læsere nikke genken-
dende til både den charme og det vanvid han har 
beskrevet i flere af sine bøger. Byen ligger klemt 
inde mellem bakker, hav og en lille havn. Bymid-
ten er lille og karakteristisk med mange særpræ-
gede huse og en ikke helt almindelig byplanlæg-
ning. Langs kysten går den ene dejlige strand over 
i den næste. 
Turistens vigtigste gøremål er blot at slentre i den 
livlige by mellem den venlige befolkning. Smut 
en tur op på det lille bjerg ved Convento NS da 
Piedade og nyd udsigten over byen, havet og ky-
sten. Eller spadser i gaderne og læg mærke til de 
mange gamle bygninger, der har skikkelser sid-
dende som tud på tagrenderne. Ingen behøver at 
fare vild, man er altid blot et stenkast fra havet. 
Ilhéus rummer et lille cacaomuseum, ligesom tu-
risten kan opleve stemningen på en cacaogård i 
det tropiske og frodige landskab. Det er så abso-
lut og værd at se Jorge Armado hus og et must er 
at besøge Nacibes bar, der er så central i fortæl-
lingen om Gabriela. 
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Ved Rio Una finder man en gammel kending - 
Transamerica. Hotellet ligger lidt isoleret på den 
anden side af en ø, en spytklat fra fastlandet. Man 
kommer til øen med hotellets egne både. Belig-
genheden ved udmundingen af en flod gør dog 
også at vandet her ikke er så klart som ved mange 
af Bahias andre strande.

Transamerica ilha Comandatuba
5***** (de luxe)
estr. Praia Canavieiras
ilha de Comandatuba
ilhéus
Hotellet ligger på en ø med egen mole og det er i en 
oplevelse i sig selv at ankomme, når mørket er faldet 
på. Man bliver mødt af dansere, der overdænger én 
med blomsterkranse.
Værelserne er store og velindrettede med egen 
balkon og udsigt over haven. Hotellet har også 
bungalows i forskellige størrelser strøet under pal-
metræerne. Hotellet har 2 restauranter, samt en bør-
nehave med tilhørende restaurant til børnene, flere 
swimmingpools, tennisanlæg med lys, 18 hullers 
golfbane, cykeludlejning til udforskning af området 
og udflugter til nære og fjerne mål. Gennemgående 
et godt hotel, men kvaliteten lever ikke helt op til de 
5* som det praler med. 
Hotellets strand er bred og uberørt og når først sid-
ste klit er passeret har man det hele for sig selv. 

CanaVieras
Vi er nu nået til vejs ende på Kakaokysten, og 

Canavieras sætter et flot punktum for vores 
rejse. Beliggende ned til Rio Prado, byder 

en farvelade af små hyggelige huse samlet i det 
historiske centrum den besøgende velkommen. 
Havnefronten er til og med pakket med små re-
stauranter og naturligvis kan vi da også her finde 
en Bar do Nacib, som er opkaldt efter Jorge Arma-
dos kendte figur fra romanen ”Gabriela, nelliker 
og kanel”. 
Byens strande findes et par km væk på Ilha de 
Atalaia, men for tiden er den nok mest til inden-
landske turister. Byen er bestemt et stop værd og 
turen gennem eller i den nærliggende mangrove 
ved udmundingen af Rio Prata, mudderbade i sort 
helbredende mudder og den årlige krabbefestival 
og ikke mindst som udgangspunkt for fiskeri efter 
den blå marlin, gør at stadig flere gør en dyd ud af 
at stoppe netop her. 

Gennem mangroven
Man kan som sagt komme til byen fra Ilheus langs 
med kysten og for ikke at skulle ud til BR 101 for at 
komme uden om Rio Prato delta for at fortsætte 
rejsen mod Porto Seguro, så er der faktisk en vej 
gennem mangroven hvis man har lyst til en lille 
udfordring. I byen kan man træffe en aftale med 
en af de lokale både med en lille outboard der 
krydser gennem mangroven til den anden side 
hvor man finder byen Belmonte. Grundet tide-
vandet, så kan denne rejse kun foretages 1 gang 
i døgnet og kun i små både. Har man dog først 
kastet sig i lag med dette eventyr, så byder den 
på en udsædvanlig smuk naturoplevelse. Under 

Rio Una 

Gabriela, 
cravo e canela
Historien om Gabriela starter, da hun sammen med 
en flok beskidte migrant arbejdere kommer til Ilhéus 
fra det tørkeramte Sertão mod nord. Nacib, ejeren af 
byens mest populære cafe, var så desperat for at ud-
skifte sin kok, at han hyrede hende på trods af hen-
des fremtoning. Hun beviste dog snart, at ikke blot 
var hun en fremragende kok, men vasket og pænt 
klædt på var hun indladende smuk. Nazib blev med 
ét ejer af byens mest driftige forretning og hertil 
den mest eftertragtede kvinde i byen. Bogen er en 
af Jorge Armados bedste og giver gennem sin kol-
lektive fortælleform et smukt indblik i livet omkring 
århundredeskiftet i en provinsby, der prøver at følge 
med verden uden for. 

Jorge Armado er en af Brasiliens mest elskede 
forfattere. Som søn af en plantageejer blev han 
født i 1912 i Ilheús. Hans bøger bringer os tilbage 
til tiden for det store kakaoboom. Han skriver bø-
ger med socialt arrangement, og dualismen mel-
lem rig og fattig, herremand og slave, fazenda og 
favela og mellem alter og bar, er elementer, der 
går igen. »Gabriela, nelliker og kanel« er oversat 
til dansk, medens man må prøve på portugisisk 
eller engelsk, hvis man vil læse en anden af hans 
meget populære romaner »Dona og hendes to 
ægtemænd«.

  Enden af kakaokysten...
vejs er der mulighed for at stoppe og tage sig et 
mudderbad i det sorteste mudder man kan tænke 
sig inden man krydser ind ad de små kanaler. Her 
og der bor der en fattig fiskerfamilien, der på det 
nærmeste må være ædt op af moskitoer. I mellem 
træerne og ovenover ens hoveder er der et leben 
af fugle og dyr. Til slut dukker man ud af kanalerne 
igen og efter en god time til halvanden lægger 
man til ved kajen Belmonte og kan herfra genop-
tage rejsen mod syd.
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  Enden af kakaokysten...

P å en klar dag, den 23. .april  år 1500, andu-
vede Cabrailia skib kysten omkring Caraíva 
hvor Monte Pascoal dukkede op over skyer-

ne. De hvide strande og det gennemsigtige vand 
var det første der mødte Cabralia, og det som i 
dag i sandhed er værd at genopdage. 
Porto Seguro var beatet i lambadaen der hærge-
de Brasilien i slutningen af 80’erne, brasilianernes 
foretrukkne nationale charterdestination i 90’erne 
og hippiernes sidste retræte her på den anden 
side af år 2000.  Vi havde næsten fuldstændig af-
skrevet destinationen, men se når man ikke går på 
genopdagelse, så afskriver man også muligheden 
for at opdage om tingene kun er som man tror, el-
ler de faktisk har ændret sig, eller om man fik det 
hele med.
Porto Seguro er måske evigt fortabt til charter, 
men når det kommer til Arrial d`Ajuda, så er den 
blevet voksen på en god måde, med et low gear 
natteliv på sin egen bohemeagtige måde. Tranco-
so har faktisk ikke ændret sig en tøddel bortset fra 
et par store Blazers der er parkeret på parkerings-
pladsen for enden af den enorme fodboldbane, 
der udgør den magnet hvorom byen samler sig. 
Og så er der alt det, som man burde have opdaget 
mens man havde råd, nemlig strandene som i dag 
er besat af Club Med eller det eksotiske og util-
gængelige Praia do Espelho, der oser af upmarket 
eksklusiv ensomhed.  Til disse kendte steder kom-
mer der så nye destinationer som Caraíva der ikke 
mindst rører en gammel Brasiliens farende, da det 
på mange måder indeholder alt den uskyld som 
de andre steder har tabt.

Belmonte 
& Santo 
André
For de fleste vil Belmonte være et kort afsæt til 
næste by. Bykernen er pænt velbevaret og byens 
strand er brugbar, men ikke særlig anvendelig til 
en badeferie. Specielt ikke da man kun en ½ time 
finder Santo André og det fornemme hotel Costa 

oPdaGelsernes
KysT

Brasilies, der ligger i udkanten af den lille ferieby 
Santo André. 
I bugten foran byen finder man Ilha Bonito. Der 
er gode muligheder for at dykke i området og 
ikke mindst er havområdet foran byen kendt for 
at være et af de bedste steder at fiske efter mar-
lin i hele Brasilien. Med sin beliggenhed mellem 
Belmonte og Porto Seguro, byder byen nok på en 
isolerede ferie, men samtidig også på en mulig-
hed for at nå spændende naturområder og livlige 
byer med masse af natteliv inden for meget korte 
afstande.

Santa Cruz 
Cabrália
Ved Cruz Cabraliá fornemmer man historiens vin-
gesus, når man står ved den gamle kirke og ser ned 
over flodmundingen ved Rio João de Tiba der er 
fyldt op med fiskerbåde i ly for Atlanterhavet store 
bølger og man lader blikket følge horisonten mod 
sid til Coroa Vermelha hvor et stort kors markerer 
stedet for den første gudstjeneste i Brasilien. Plad-
sen er samlingssted for Pataxós indianerne, der 
kommer her for at sælge deres kunsthåndværk. Vi 
tilbyder flere hoteller langs kysten.
På hele den 25 km lange strækning mellem Porto 
Seguro og Santa Cruz findes hvide badestrande. 
Den livligste af alle Porto Seguros strandbarer 
Barramares, der i sæsonen bølger af dansende 
mennesker i badetøj. De fleste af hoteller vi tilby-
der i Porto Seguro findes på denne strækning af 
kysten.

Costa Brasiles resort
Beliggende ned til en smuk strand nord for Cruz Ca-
bralia, hæver dette hotel sig i standart over de fleste 
hoteller i Brasilien. Her står man ved sine brasilianske 
rødder. Hoteller er opført i kolonial stil, med veran-
daer og kolonnader, malet i smukke rosa farver, om-
kransende en have der fremstår som en lille plaza 
med en swimmingpool i midten.
Værelserne er store og smukt dekoreret med møbler 
der komplementerer stilen. Imponerede store bade-
værelser indrettet i god stil. Værelserne har naturlig-
vis kabel tv for dem der ikke kan undvære nyheder fra 
den omgivende verden, men det er bestemt ikke der-
for man skal besøge stedet, i det at den nyeste attrak-
tion er hotellets Spa Maria Bonita, der ledes af Tania, 
en berømt brasiliansk sanger og skuespiller, der deler 
hendes tid mellem her og hendes spa i Teresopólis i 
bjergene lige uden for Rio.
På hotellet findes 2 restauranter, én á la carte og en 
buffet. Den bedste af restauranterne fremstår virke-
lige klassisk, med en smuk opdækning og en god ser-
vice som man sjældent ser i andre steder i Brasilien. 
Dette hotel kommer med vores varmeste anbefalin-
ger til det voksne publikum, der kan lide en klassisk 
stil, komfort på et højt niveau og ikke kan forliges 
med at være alt for tæt på det pulserende ferielive 
der hverdag udspiller sig i Porto Seguro, og dog lig-
ger det ikke længere væk end at dette kan nås på en 
dagsudflugt uden at bruge tiden i en bil. 
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D en slumrende fiskerby Porto Seguro kom 
for alvor på verdenskortet tilbage i slut-
ningen af 1989. Den gang var det ikke så 

meget på grund af de smukke strande, men mere 
lambadaen, der med udgangspunkt i de lokale fi-
skeres selskabsdanse tilsat et strejf af Afrika blev 
verdenskendt. 
Porto Seguro, »Den sikre havn«, var engang et 
malerisk lille fiskerleje og i dag er noget af den 
lille bys charme da også bibeholdt. Strandene 
tiltrækker i dag bunker af brasilianere på charter-
ferie fra storbyerne Rio og São Paulo, og mellem 
de mange charterfly ser vi nu også europæiske 

turister. Der er dog stadig god plads idet Porto 
Seguro er den by i forhold til sin størrelse Brasilien 
med flest senge.

den historiske bydel
Trods den moderne opblomstring er Porto Se-
guro også historisk. Faktisk var det lige her, at por-
tugiseren Cabral gik i land i år 1500 og opdagede 
Brasilien. Den ældste del af Porto Seguro ligger 
højt oppe på en bakketop med en smuk udsigt 
ned over indsejlingen til byen, og fra tidligt på da-
gen er der masse af aktiviteter her. Caipoeira med 
veltrænede mulatter der i sang og dans ophæver 
tyngdekræften i deres fantastiske akrobatiske 

kamsport, bahianas der sidder foran deres gryder 
og laver acarajé. Her finder vi i øvrigt også Brasili-
ens ældste kirke.
I selve Porto Seguro er der ingen strande, men 
lige nord og syd for byen er der kilometervis af 
hvide tropiske strande, se mere herom under 
Santa Cruz Cabralia eller under Arrial d´Ajuda. 
Hertil kommer så at området også byder på både 
jungle, floder og koralrev, så der er plads til man-
ge feriedage fyldt med forskellige aktiviteter.

Porto seguro by night
Livet efter en lang dag på stranden og aftens-
maden er koncentreret ved havnefronten langs 
Passarela do Alcool, der meget passende betyder 
sprutgaden. Her er et væld af restauranter og små 
udendørs barer som varierer i stil, og som derfor 
kan tilbyde noget for ethvert temperament. 
Sikkert er det dog at det afstressede forhold 
til tid i Porto Seguro nemt kan friste således at 
man pludselig ender med at bruge længere tid 
på studere strandpromenadernes gadeliv fra en 
af de mange barer eller restauranter, der har til 
huse i farverige gamle bygninger. Og det kan 
virkelig også være svært at lade være. Gaderne 
vibrerer af liv og diversitet, og der er ofte levende 
underholdning, både inde i de små barer eller 
udendørs, hvor gademusikanterne underholder. 
Butikkerne holder sågar åbent indtil midnat. Se-
nere er der masser af lambada, fest, dans og par-
tytime. Strandbarerne sørger for at forsøde nat-
telivet med dans og musik til den lyse morgen….
men, men, men det kan også forekomme uægte 

PorTo seGUro
Badelivets og lambadaens mekka

Portobello resort
Av. Beira Mar, 6111 - Praia de Taperapuã
Porto Seguro - Bahia - Brasil
Vil man bo på Porto Seguro siden, så er dette det bed-
ste valg. Hotellet har charme lige fra indgangspartiet 
til den tropiske have med den lidt finurlige 2-delte 
swimmingpool og værelsesfløjen der er hengemt un-
der de skyggefyldte træer med værelser med en god 
balkon. Hotellet har det som gør en lille forskel. Væ-
relserne er pæne og meget brasilianske med klinker 
på gulvet og en godt valg af farver. Eneste lille men 
er hotellets gæster, der nok er brasilianske, men dog 
lige så fremmede som dig selv, idet de kommer fra 
det kolde syd.

- for byen er måske Brasiliens største charterdesti-
nation for nationale turister der flokkes om disse 
attraktioner, så publikum er lige så meget eller lidt 
en del af Bahias sorte kultur, der her rendyrkes af 
den lokale befolkning der er tilbage. Alt efter hvil-
ken ugedag man går i byen, så foregår festen et 
nyt sted. Spørg på hotellet. 
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arrial d’ajuda eco resort 
5*****
Ponta do apaga-Fogo
arraial d´ajuda
Porto seguro
Hotellet gik tidligere under navet Paradise resort og 
som sådan er hotellet det samme som man har kun-
net finde det gennem en årrække på dette sted. Væ-
relserne er dog blevet opgraderet med maling og ny 
dekoration. Standardværelserne er lidt små, så det er 
værd at betale lidt ekstra for at få et værelse, der er 
lidt mere rummeligt. Dette giver sig også udslag i en 
bredere altan og et større badeværelse. Hotellet lig-
ger på en tange og det er svært at sige om det er dem 
til have eller dem til stranden der er de bedste væ-
relser. Hoteller har en smuk swimmingpool ovenfor 
stranden og hotellets restaurant. På hotellets grund 
findes deslige en á la carte restaurant, der ligger me-
get romantisk på spidsen af halvøen i den smukke 
have. Hotellet har egen båd til Porto Seguro, hvilket 
gør at både Porto Seguro og Arrial er inden for ræk-
kevidde mht. nattelivet.
Med de nye ejere er der kommet mere stil over hotel-
let, Væk er ½-pensionen i erkendelsen af at mange 
foretrækker at gå ud om aftenen og man forsøger nu 
også at tiltrække et bedre publikum og hæve servi-
ceniveauet. 
Hotellet kommer med vores varmeste anbefalinger. 
Det er nok et resort, men ikke af den lukkede type 
hvor man er afspærret for omverdenen, man har 
tværtimod alt det som mange søger, 2 byer inden for 
rækkevidde, man er placeret foran en god strand og 
der er en mængde udflugter at tage på når stranden 
skal suppleres med noget mere.

P orto Seguros charmerende søster Arraial 
d´Ajuda ligger blot en kort sejltur med 
prammen på den anden side af bugten. Tu-

ren er som en tidsmaskine, der flytter den besø-
gende i tid og rum. Fra færgen og op til byen, der 
ligger blot små 5 km væk, ligger hyggelige pou-
sadaer strøet ud under de skyggegivende man-
gotræer her hvor tempoet er et helt andet. Vejen 
stiger brat op ad den bakke der fører til toppen af 
den knold, hvorfra Arraial d´Ajuda stolt knejser og 
hvorfra den på trods af mange år med stigende 
antal af turister stadig har formået at beholde sin 
charme som den lille perle den er.
Det er slående, hvordan byen Arraial d´Ajuda 
på den anden side af floden nu er sprunget ud 
som den blomst som den fortjener at være. Den 
hyggelige by har formået at samle kunstnere og 
livsnydere, der med sans for det æstetiske blot 
har broderet videre på de værdier som man fandt 
da man flyttede hertil som hippier i 70’erne, lam-
bada freaks i 80’erne eller lykkejægere i 90’erne. 
Strandene er bedre end dem man finder på hele 
stykket mellem Porto Seguro og Cruz Cabralia og 
hertil kommer at nattelivet, der nu er flyttet fra 
Broadway til Estrada da Praia, er af en høj kvalitet. 
Butikker og små hyggelige og smukke restauran-
ter danner rammen om det, som den fleste forstår 
ved en hyggelig ferie. 
Vi anbefaler at man bor på en pousada uden for 
byen, tæt ved stranden og forsøder dette med 
nattelivet bundet sammen af en af de mange små 
taxaer der kører op og ned langs med kysten. 

Canto da alvorada Hotel
Estrada do Arraial, 1.993
Arraial D’Ajuda
Mere simpelt i stilen, men så absolut indbydende. 
Pousadaen består af små hytter og bagerst en blok 
med værelser i 2 etager. Værelserne er så absolut 
rummelige og der mangler ikke noget. Hotellet har 
deslige en restaurant tæt på stranden og ikke mindst 
en strandbar ned til måske den bedste del af stranden 
ved Arraial. Hotellet drives af en schweizisk dame, der 
her boet i byen over 15 år, så der bliver talt engelsk. 
Sammenholdt med prisen, så kommer den pousada 
så absolut med vores varmeste anbefalinger.

arraial d’aJUda
Over vandet...
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H er føler man at verden har stået stille. De 
små forsigtige fiskerhuse ligger stadig om-
kring den store fodboldbane op mod den 

lille kirke. 
Landsbyen blev grundlagt som en jesuitter-mission 
tilbage i 1500-tallet og er på grund af den totale iso-
lation frem til midten af 1970’erne - og siden med 
stramme frednings-bestemmelser - sluppet fuld-
stændigt for hurtige turistklodser i beton. Moderne 
tider er så småt kommet til byen, men alt holdes i 
charmerende stil og især udenfor højsæsonen er 
byen stadig et stille og fredeligt paradis. Strandene 
er fremragende, men det er torvet, der er Trancosos 
specielle og enestående ansigt. En lille charmerende 
kirke med det turkisgrønne Atlanterhav bagved 
og små farverige huse omkring en stor græsplaene 
med store træer ned langs begge sider. De fleste af 
husene er i dag lavet om til smagfulde butikker, ba-
rer og charmerende restauranter med fremragende 
mad. Enkelte bebos dog stadig af de oprindelige fi-
skerfamilier.
Enkelte af husene er omdannet til restauranter og 
man kan faktisk godt se, at der er kommet penge 
til området. Club Med har købt en enorm grund på 
området og har bygget et af deres resorthoteller 

Pousada Mundo Verde 
3***
Denne dansk-ejede pousada med kun 11 velholdte 
værelser ligger centralt i landsbyen Trancoso, lige 
omkring hjørnet fra landsbyens magiske torv “O Qua-
drado”.  
Hotellet ligger på en bakkekant og både fra poolen, 
restauranten og de fleste af værelserne er der en fan-
tastisk udsigt over havet og den jungleklædte floddal 
ved foden af bakken. Med lidt held kan du få set små 
aber, og  søvnige dovendyr dukker også op fra tid til 
anden. Kolibrier brummer konstant rundt i haven og 
dypper deres lange tunger i blomsternes nektar. 
Nogle få  af værelserne er indrettet med flere sovevæ-
relser specielt til familier, og på den 16.000 m2 store 
naturgrund er der masser af plads - også til privatliv 
i de romantiske værelser med himmelsenge i tropisk 
ædeltræ og masser af gode detaljer. Alle værelser har 
air-con, minibar,  TV  21” eller 29” med DVD-kanal, 
rummelige badeværelser og dejlige store verandaer. 
Der serveres iskolde caipirinhas, friskpresset juice og 
smaa måltider ved poolen eller i den lille hyggelige 
bar, men det ville være en fejl at spise på pousadaen 
hver aften. Indenfor få hundrede meter ligger et væld 
af små hyggelige restauranter og barer - enten på el-
ler i umiddelbar tilknytning til “O Quadrado”. 
Til fods er det en overkommelig gåtur ned til stran-
dene, som er de smukkeste og mest uberørte i om-
rådet, men leje af bil eller motorcykel i nogle dage 
kan lette adgangen til fjernere strande og de små 
interessante samfund langs jordvejene. Besoeg for 
eks. Pataxo-indianerne i Itaporanga (8 km), områdets 
mest beroemte strand Praia do Espelho (26 km) eller 
den lille landsby Caraiva, der ligger helt specielt på en 
halvø af sand mellem floden og havet. (42 km). Den 
danske indehaver Lars er gerne behjælpelig med at 
arrangere ture.

TranCoso 

her sammen med den golfbane, der efter sigende 
skulle være blandt Brasiliens bedste. Grundene 
omkring området har derfor fået tillagt værdier 
der er helt absurde, men strandene er smukke. 
For mange gamle hippier er det et paradoks at 
komme til Trancoso, da der lever en hel koloni af 
disse her og i Arraial. Dette skal ses sammenholdt 
med at byens indkørsel ofte får besøg af en Blazer 
Taxi med mennesker der for den sags skyld kunne 
komme fra en anden planet - de rige der har købt 
sig et hjørne af paradiset for en stund, og andre 
der kommer her mere permanent. 

Når tiden står stille...
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Ja, mit Brasilien findes stadig - den der følelse 
af at bevæge sig på fremmed grund - med 
sand under fødderne og sol på panden i totalt 

idylliske fiskerbyer, der har sovet i timen og allige-
vel vundet hjerterne på den besøgende. 
Man kommer til dette sted ved at krydse floden 
i en lille kano. Her ved udmundingen af en lille 
flod med ravgult sand og krystalklart vand lig-
ger byen søvnig og fortryllende og venter på at 
indfange den rejsende, der måtte nå så langt ud 
som her. De sandede gader mellem fiskerhusene 
og pousadaerne pibler demokratisk op gennem 
turister og fattige fiskere der bevæger sig rundt i 
byen. Natten er mørk, da elektriciteten endnu ikke 
er nået herud, og det lys som skimtes her og der 
kommer fra private pousadaer, som har egen ge-
nerator. Men hvad mere søger man? Supermarke-
det har naturligvis en generator, så her er kolde øl 
og enkelte af pousadaerne har da naturligvis også 
en generator. Slangen i paradiset hedder lidt høje 
priser, men hvem har sagt at paradiset var gratis?
Byen ligger tæt på nationalparken Monte Pascoal, 
der rummer Brasiliens højeste bjerge og en leven-
de stamme af pataxós indianere, der ind imellem 
åbner for besøg.
Vi kan anbefale to-tre pousadaer i byen. Hygge-
lige steder med og uden havudsigt, men fælles for 
dem alle er at de har rødder, der ligger uden for 
området, idet de små hyggelige hytter og chalets 
er indrettet med øjne for detaljer, der endnu er 
sjældne i Brasilien. 

CaraíVa
-mit Brasilien...
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Sidst men ikke mindst Hvalkysten, der stadig 

er åben for udforskning. Her tænker vi 
først og fremmest på Abralhos - en lille og 

ikke særlig eksotisk øgruppe, men med noget af 
Brasiliens bedste dykkervand. Et paradis af fisk 
og koraller. 
Hvalkysten er præget af en række små og meget 
lokale badebyer og det vil nok vare en årrække 
inden at disse kyster vil tiltrække gæster fra den 
store verden. Den vigtigste by for turisterne i om-
rådet er nok Caravelas. Ikke så meget på grund af 
sin skønhed, men mere på grund af sin beliggen-
hed over for adgangen til marine nationalparken 
Abrolhos. Der er kun et enkelt hotel i området der 
har den fornødne standartd til at modtage gæster 
i forbindelse med deres besøg i parken.

HValKysTen
Vrag og koraller...

Parque nacional Marinho de 
abrolhos 
Ved første øjekast, så får Abrolhos ikke den besø-
gende til at spærre øjnene op, men har man først 
smidt tøjet og iført sig behørigt udstyr, så man 
kan være et med kong Neptun og Ariel, så er der 
straks en grund til at åbne øjnene.
Navnet Abrolhos er netop en sammentrækning 
af ordene åbn øjnene på Portugisisk og da det 
meste af parken ligger og lurer lige under daglig 
lavvande, så var det vigtigt for karavellerne fra 
Portugal at åbne øjnene og undgå de farlige skær. 
De dele af skærene der stikker ovenud af vandet 
er vindblæste og kun befolket af havets fugle, der 
kommer her for at yngle. Hertil kommer der et fyr 
og en håndfuld huse der rummer den brasilian-

ske marine og de besøgende er faktisk forment 
adgang uden en speciel tilladelse. Men hvad gør 
det når det er en meget smukkere verden under 
havet. Vandet omkring øerne er noget af det mest 
gennemsigtige man finder noget sted i Brasilien, 
artsrigdommen er enorm og hertil kommer de 
menneskelige efterladenskaber, da det ikke var 
alle der fik åbnet øjnene i tide. Man kan dykke ikke 
blot mellem koraller, men også mellem vrag fra en 
epoke der strækker sig mellem de gamle skibe, 
der fragtede rigdomme tilbage til Portugal og 2. 
verdenskrigs efterladenskaber til den moderne 
tids skibe.
Turen til øerne kan foregår enten som dagsture el-
ler på en af de få ”live-on-board”
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Værd at vide før du rejser:
Kommunikation 
Telefoni
Brasilien har et velfungerende telefonsystem. 
Der findes to farver på offentlige telefonbokse, 
der kaldes Orelhão (stort øre) på grund af deres 
udseende. De orange er til lokale samtaler og de 
blå til udenbys og internationale samtaler. Der 
skal bruges poletter. Poletterne hedder Fichas og 
kan købes i avisboder og på apoteker. Til udenbys 
og internationale samtaler skal bruges specielle 
poletter med påskriften DDD. Det kan lade sig 
gøre at ringe collect fra hvilken som helst telefon 
i landet. Efterhånden er poletterne skiftet til te-
lefonkort.
Mobiltelefoner fra Danmark kan bruges i vid ud-
strækning, men husk at tjekke prisen ved dit te-
lefonselskab. 
Internet
Der er internet på mange hoteller og et hav af in-
ternetcafeer alle vegne i landet til rimelige priser. 

elektricitet 
110/220 volt, 60 Hz. 

Hoteller 
Der findes hoteller i alle klasser. I Rio og São Paulo 
kan man finde billige hoteller til ca. 100  kr. pr. 
nat. I Nordøstbrasilien er det generelt lettere at 
finde billige hoteller og pensioner, pousadas el-
ler hostais.

drikkepenge 
I de fleste restauranter lægges 10 procent oven 
i regningen. På enkelte bedre bliver der tillagt 
15 procent. Det er dog almindeligt, at man altid 
runder op.

Mad 
Den brasilianske mad varierer meget alt afhæn-
gig af, hvor i landet man befinder sig. Fra Chur-
rasco (Grill) i syd til afrikansk inspirerede retter 
i nord. Det er værd at prøve det hele. De fleste 
restauranter holder åbent midt på dagen for at 
servere frokost, almoço. 
Dagens ret (Prato do dia) består oftest af et stykke 
kød, ris, bønner og lidt grønt. Til dessert (Sobre-
mesa) får man et eller andet sødt (doce), eller en 
kop stærk kaffe med meget sukker. 
Et måltid mad fås normalt for 30-40 kr., og man 
bliver altid mæt. Bestiller man a la Carte, er por-
tionerne ofte så store, at der er nok til to. Man kan 
roligt bestille en enkelt portion med en ekstra tal-
lerken. 
Har man lyst til lidt let, kan man gå på Lancho-
nete, der er barer med fast-food. Det er billigt og 
ikke dårligt. Læs mere side 46. 

drikke 
Vandet bør ikke drikkes direkte fra hanen. Sørg 
for, at det er filtreret først. Endnu bedre er det at 
købe flaskevand. „Suco” (frisklavet juice) kan fås 
alle steder og med utallige forskellige eksotiske 
frugter. Ellers kan man få alle de sædvanlige soft-
drinks, øl og de udsøgte Caipirinhas. Læs mere 
side 46. 

Tog 
Der findes enkelte passagertog i Brasilien, men til 
persontransport er bus mest udbredt. Mellem Rio 
og São Paulo er der dog et rimeligt komfortabelt 
tog med spisevogn og room service ombord. Fra 
São Paulo til Brasília og fra Rio til Belo Horizonte 
er der forbindelser hele døgnet.
Bus 
Busforbindelserne er særdeles gode og ikke dyre, 
med yderst komfortable 1. klasses busser (a la 
Greyhound). Busserne er udstyret med gode fly-
sæder og nogle med aircondition. 
Ønskes lidt mere komfort kører sovebusser, der 
koster ca. det dobbelte. Sovebusserne hedder 
leitos. Der er efterhånden centrale busstationer i 
alle større byer. De er oftest placeret i udkanten 
af byen og hedder Rodoviária. I Rio kører busser 
til alle hjørner af landet fra hovedbus-terminalen 
Rodoviária Novo Rio. Tilsvarende i São Paulo fra 
hovedbusterminalen Rodoviária Tiete.
Bybusser 
Det koster stort set ingen penge at køre i bybus. 
Stoppestederne er mange steder bare en malet 
træpæl, som man let kan overse. Man stiger på 
bagi bussen og betaler til konduktøren. Ved ind-
stigningsdøren hænger normalt et skilt, der viser 
ruten. Når man nærmer sig sit stoppested, træk-
ker man i den snor, der hænger langs vinduet. Pas 
på - bybusser er yndede arbejdspladser for lom-
metyve.
Taxi 
Det er billigt at køre i taxi. Man bør dog bemærke, 
at der findes to typer. De almindelige taxier, der 
kan standses på gaden. De kører med taxameter, 
men skal oftes huskes på at dette er nødvendigt. 
De andre taxier hedder Radio Taxi. Det er større 
biler, ofte med aircondition, men også noget dy-
rere. Normalt finder man disse taxier ved lufthavn 
og hoteller, eller man kan ringe efter dem. Hjæl-
per taxachaufføren med bagagen, betaler man 
oven i prisen ca. 1-2 US$ pr. stk. bagage. Mellem 
kl. 23 og 6 bliver der lagt 40 procent oven i dag-
taksten. Det samme gælder om søndagen og i 
ferieperioder.

Penge 
Den brasilianske møntenhed hedder Real
Real kan købes i de danske banker og Forex. Det-
te kan absolut ikke anbefales, da kursen er dårlig. 
Det anbefales at vente til, man ankommer til lan-
det. Banker er åbne mandag til fredag fra 10-16 
og der er hævemaskiner til de fleste kreditkort 
som man har adgang til mange steder og hele 
døgnet. 
Kontanter
Der er som regel altid nogle af de ansatte på ho-
tellerne, der gerne vil købe US$ til sortbørskurser. 
De skal nok henvende sig til dig. Ellers kan cash 
veksles i banker og veklselforretninger. 
Kreditkort 
Kredit kort accepteres på mange restauranter og  
hoteller, men forhør dig, inden du bestiller.

Post 
Posthus hedder Correios. Det brasilianske post-
væsen fungerer godt. Forsendelsestiderne er nor-
malt lidt længere, end hvad vi er vant til i Europa, 
men det er sikkert og forholdsvis billigt at sende 
ting hjem. Posthuse er åbne kl. 8-18 fra mandag 
til fredag. Lørdag fra kl. 8-12.

landet
Landet er med sine ca. 8,5 mil. kvadratkilometer 
på størrelse med USA eller ca. 200 gange større 
end Danmark. Landet kan groft inddeles i fem 
regioner:
1) Amazonområdet mod nord.
2) Den nordvestlige region med tørre sletteom-
råder inde i landet og frodige kystområder ud til 
havet.
3) Den central-vestlige region.
4) Det blandede sumpområde Pantanal og høj-
sletten i Brasiliens midte.
5) Landets udviklede sydøstlige region med de 
driftige metropoler Rio og São Paulo og den syd-
lige region med dens europæiske præg både na-
turmæssigt og kulturelt.

indbyggere 
Der bor ca. 180 mio. mennesker i Brasilien, hvoraf 
over 70% er under 30 år. Størstedelen af be-
folkningen lever ved kystområderne, især i den 
sydøstlige del af landet. Af de største byer kan 
nævnes São Paulo med ca.15 mil. Rio de Janeiro 
med 10 mil, og Belo Horizonte med 2,5 mil. ind-
byggere. 

Tid 
Brasilien har 4 tidszoner, men de mest besøgte 
destinationer er 4 timer bagefter tiden i Danmark, 
afhængigt af sommer/vintertid.

sprog 
Brasilianerne taler portugisisk,-et der adskiller sig 
en smule fra det sprog, der tales i Portugal både 
med hensyn til accent og tonefald. Generelt er 
folk ikke gode til hverken at tale eller forstå en-
gelsk, men folk er flinke og villige til at hjælpe. Så 
alene med et par brokker portugisisk eller spansk 
kan man ofte gøre sig forståelig. 

Visa&Pas 
Til danske statsborgere gives 90 dages ophold 
uden visa inden for et år. Normalt kan man få for-
længet sin opholdstilladelse med ekstra 90 dage 
hos forbundspolitiet lokalt. Pas skal være gyldigt 
i 6 mdr. frem.

Helbred 
Spørg altid lægen eller kig på seruminstituttets 
hjemmeside www.ssi.dk eller www.rejsedoktor.
dk. i god tid før afrejse. 
Her anbefales der pt. at man vaccinerer sig mod 
stivkrampe, difteri, tyfus og hepatitis a. Desuden 
bør man i Amazonområdet gardere sig mod ma-
laria.  Da man ser udpræget klorokinresistens i 
området kan det anbefales at tage Malarone eller 
andre egnede præparater. 

Transport:
Fly 
Brasilien har tre store nationale selskaber (Varig, 
Tam, Gol), der alle er gode. Mellem alle større byer 
er der dagligt gode forbindelser. 
Ønsker man af se store dele af Brasilien, er der 
mulighed for at købe et Brazil-Air-Pass,- En ideel 
måde at rejse rundt over store afstande på kort 
tid. Prisen varierer efter selskab og type.  
Man betaler ved internationale afgange 36$ i luft-
havnsskat som er inkluderet i billetten. 
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