
Brasilien & 
Rio De janeiro
4-5 ugers Adventurerejse

Adventure · Rundrejse
Indianere · Trekking · Strande · Sejlads på

Amazonfloden · Vandsport
 Overlevelsestur i Junglen

Rio De Janeiro 

Brasilien
Brasilien er 200 gange større end Danmark, og er det største og
befolkningsrigeste land i Sydamerika med en befolkning på 200 milioner
mennesker.
Landet dækker et stort område mellem Andesbjergene og Atlanterhavet.
Brasilien, der er navngivet efter det lokale brasiltræ, er rigt på naturressourcer.
Der er store landbrugsområder og enorme regnskove.

Det meste af dets klima er tropisk, dog er den sydlige del relativt tempereret. Den
største flod i Brasilien, og en af de største i verden, er Amazonfloden, som
strækker sig 6.937 km fra dets udspring i Peru til dens udløb i Atlanterhavet.

Brasilien er en republik med en præsident, der vælges direkte hvert fjerde år.
Lovene vedtages af Kongressen, der består af Deputeretkammeret og Senatet.
I 2003 vandt socialisten Luis Inácio »Lula« da Silva fra arbejderpartiet PT
præsidentvalget med 62% af stemmerne. Et systemskifte af dimensioner. For
første gang i landets historie kom en repræsentant for de fattige til magten. Han
blev siddende i otte år og fik valgt en afløser fra sit eget parti.

Rio De Janeiro
Er både navnet på en stat og en by i det sydøstlige Brasilien. Byen er også
hovedstad i staten Rio de Janeiro. Byen er landets næststørste, kun overgået af
Sao Paulo. I daglig tale kaldes byen blot Rio.

Byen er berømt for strandene Copacabana og Ipanema, for den gigantiske Kristus-
figur (Cristo Redentor) på Corcovado-bjerget, der i 2007 blev valgt som en
Verdens syv underværker, for verdens engang største stadion Maracana, samt
for sit årlige karneval. Byen er fødested for samba og bossa nova.



Highlights i Brasilien
Overlevelses kursus i Amazon junglen.
Besøge flere forskellige storbyer i den nordlige del af Brasilen.
Lencois Maranhenses National park med sit berømte naturlandskab. 
Verdens 3. største vandland i Fortaleza.
På Mini-Cruise på Amazon floden 
Masser af adventure og mulighed for at dykke og surfe

Adventure Heart, Christianshusvej 193 -DK-2970 Hørsholm
Medlem af Rejsegaratifonden nr. 853

www.adventureheart.com

Skriv eller ring til os
tlf. 45 76 18 00

Vi er også på
Facebook og Instagram

Med venlig hilsen
Adventure Heart

Kom og hør vores
tidligere deltagere

fortælle  om deres rejse,
til et af vores

 rejseforedrag i enten
Aarhus, Aalborg, Odense

eller København.

Du kan også booke
Cafemøde med en af

vores tidligere
rejsende, hvis du har

brug for mere specifik
viden om et bestemt

program.

Gratis Rejseforedrag Cafémøde

Du finder priser og datoer på
www.adventureheart.com

Uge 1+2: Manaus, Alter do Chao, Cruise på Amazon Junglen og Belem
Uge 3+4: São Luis, Lencois Maranhenses, Jericoacoara, Fortaleza og Natal
Uge 5: Rio De Janeiro

Du kan kombinere din rejse:
Rundrejse i Brasilien 4 uger + 1 uges Rio De Janeiro   

Rio var landets hovedstad fra 1763 til 1960, hvorefter Brasilia tog over.
Copacabana er Rios, og måske verdens, mest berømte strand. Den
halvmåneformede strand med promenade bliver også kaldt Princesinha do Mar
(Den Lille Havfrue) og havde sin gyldne periode i 1930'erne, 1940'erne og
1950'erne. 
Ipanema er navnet på bydelen, der ligger umiddelbart syd for Copacabana.
Stranden i Ipanema er blandt de populæreste og udgør cirka 2,5 kilometer. 

PROGRAMOVERSIGT

Highlights i Rio De Janeiro
Besøge den store Kristus statue og den smukke udsigt ud over byen.
Opleve den brasilianske stemning på Copacabana og Ipanema strandende.
Se de store kontraster på en tur gennem Farvela kvarteret.
Mulighed for at komme ud og opleve det brasilianske natteliv og kulturen
 


