STY-Brasilian kiertomatka
Lokakuu 2.-12.10.2020
Päiväys -9.2.2020

Brasilia on Etelä-Amerikan isoin valtio jonka väkiluku on 208 milj. Atlantin
valtameren rannikkolla sykkivät miljoonakaupunkit Rio de Janeiro ja Salvador de
Bahia uimarantoineen. Brasilian kiistatta tunnetuin kaupunki on Rio de Janeiro.
Kaupunki siajitsee 20km pitkällä kaistalla valtameren rannikkolla ja asukkaita noin 6
miljoona. Riippumatta siitä ovatko brasilialaiset köyhiä vai rikkaita, ne osaavat juhlia
ja ottaa kaikki irti elämästään. Tanssi, musiikki ja hyvä ruokaa ovat aina läsnä
Brasiliassa. Mato Grosso(suomennettuna "tiheä metsä") osavaltion eksoottinen
pantanal - maailman suurimmassa kosteikoissa viihtyvät alligaattorit, jaguaarit,
anakondat, apinat ja lukemattomat muut eläimet. Mato Grosso on luontomatkailijan
paratiisi jossa eksoottisten villieläinten kohtaaminen luonnossa on hyvin
todennäköistä. Kumiteollisuudella aikoinaan 1800 luvun loppupuolella vaurastunut
Amazonian osavaltion pääkaupunki Manaus. Matkaa voi pidentää rantalomalla tai
itsenäisellä tutustumisella maahaan.
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1 päivä. Perjantai 02.10 Saapuminen iltapäivällä Rio de Janeiro. Transfer hotelliin
Pestana Rio Atlantica 3*** tai vastaava https://www.pestana.com/br/hotel/pestana-rio?
utm_source=google-my-business&utm_medium=organicsearch&utm_campaign=pestanario . Iltapäivällä vapaa aikaa. Levätään pitkästä lentomatkasta. Yövytään Rio de Janeiro.
Jos jalkapallo-ottelu tai hyvä konsertti osuu Rion päivillemme hankimme liput halukkaille.
2 Päivä. Lauantai 03.10 Aamiaisen jälkeen vieraillaan Rion karnevaalien keskuksessa
Sambodromossa sekä kuuluisan Maracanan Stadiumin luona, joissa paikallinen opas
kertoo kohteiden merkityksestä. Lounas jonka jälkeen vierailu paikallisessa
sambakoulussa. Iltapäivällä teemme opastetun kaupunkikierroksen, joka kohdistuu
kaupungin historialliseen ja kaupalliseen keskustaan. Vierailu Santa Teresa
boheemihenkisessä kaupunginosassa jossa kuvista tunnetut “Selaronin portaat” jossa
jokaisen askelman edessä on ainutlaatuinen mosaiikki, joka koostuu lähinnä sinisistä ja
keltaisista tiilistä. Myöhemmin vierailemme vielä Rion klassikkokohteissa ja maamerkkeinä
tunnettuina Kristuspatsaalla ja sokeritoppavuorella. Yövytään Rio de Janeiro hotelli
Pestana Rio Atlantica 3*** tai vastaava.
3 Päivä. Sunnuntai 04.10 Transfer lentokentälle. Lento Latam Airlines 9:20/12:50 Rio de
Janeiro – Mato Grosso osavaltion pääkaupunki Cuiaba. Transfer hotelliin “Mato Grosso
Palace Hotel” https://hotelmt.com.br/mato-grosso-palace-hotel/ tai vastaava. Lounas
Cuiaba ja tutustuminen kaupunkiin bussilla ja kävelleen.
4 päivä. Maanantai 05.10 Aamiaisen jälkeen tavarat bussiin ja ajetaan Chapada dos
Guimaraes “chapoeira”(vesiputous) jossa korkein vesiputous jopa 86 metrin korkeudelta.
Kylvetään viileässä vedessä mikä on helpotus kun ulkoilman lämpötila noin +30 ja
kokeillaan miltä tuntuu olla noin 10 metriä korkean vesiputuouksen alapuolella:
Vesiputous "Salgadeira" nimetty samannimisen joen mukaan
https://www.youtube.com/watch?v=HYeWBT1FcD8.
"Rakastuneiden Vesiputous" https://www.youtube.com/watch?v=225rw5yF6G0
"Pikku Vesiputous" https://www.youtube.com/watch?v=o7P7-x-f0U0
Lisäksi tietysti 86m korkea vesiputous Véu de Noiva - "Morsiamen Huntu"
https://www.youtube.com/watch?v=7_C4Q16Iq88. Lounas Chapada dos Guimaraes. Illalla
ajetaan suoraan Caceres kaupunkiin matkaa noin 3 tuntia. Saapuessaan illallinen Caceres
ja noustaan jokilaivaan “São Lucas do Pantanal” Jaetaan hytit ja laivamatka alkaa
kosteikkoalueella pitkin Paraguai jokea.
5 päivä. Tiistai 06.10 Koko päivä jokilaivalla. Laivassa täyshoito(myös juomat sisältyvät,
virkistysjuomat, olut, caipirinha, sokeriruohoviina, jne.). Laivamatkan aikana tutustuminen
Mato Grosso eläimiin, lintuihin sekä sademetsän kasvistoon pantanal -kosteikkoalueella.
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Laivalla mukana myös pienempi vene johon mahtuu 10hlö. Pienemmällä veneellä
päästään tutkimaan alueita jossa todennäköisyys havaita muiden eläinten lisäksi myös
jaguaaria. Tässä kuvia laivasta ulkopuolelta http://www.saolucasdopantanal.com.br/Fotosexternas/ ja sisätiloista http://www.saolucasdopantanal.com.br/Fotos-internas/. Laiva
täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset kuten radio ja satelliittipuhelin yhteydet. Laivan
pituus 40m, leveys 8m ja laivalla 3 kerrosta. Laivan tilavuus 28hlö. Koko laiva varattu
ryhmälle. Yöpyminen jokilaivalla.
6 päivä. Keskiviikko 07.10 Aamulla laiva saapuu Caceres kaupunkiin. Opastettu
tutustuminen kaupunkiin bussilla ja kävelleen. Lounas Caceres – mahdollistaa nauttia
Jacaré(alligaatori) paistia jonka jälkeen kotivierailu paikallisessa perheessä. Illalla palataan
Cuiaba kaupunkiin. Hotelli “Mato Grosso Palace Hotel” tai vastaava.
7 päivä. Torstai 08.10 Aamulla transfer lentokentälle. Gol lentoyhtiön lento Cuiaba
6:10/12:25- Manaus - Amazonian osavaltion pääkaupunki. Lounas ja Iltapäivä vietetään
tutustumalla kaupunkiin. Vuonna 1669 perustettu Manauksen kaupunki keskellä
Amazonasin sademetsää. Kaupunki näytteli keskeistä osaa 1800-luvun kumipuubuumissa. Kaupunki oli täynnä kumiparoneja, kauppiaita ja pankkiireja. Oopperatalossa ja
teattereissa esiintyivät sen aikaisen maailman diivat. Kumin maailmanmarkkinahinnan
romahdettua romahti myös Manaus. Yövytään Manaus hotelli Go Inn Manaus 3*** tai
vastaava https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/go-inn-manaus/222422?
utm_source=SweetIQ&utm_medium=organic&utm_campaign=ReachLocal .
8 päivä. Perjantai 09.10 Aamiaisen jälkeen mennään veneilyretkelle Solimõesin joen ja
Negro joen yhdistymiskohtaan. Nämä kaksi jokea juoksevat vierekkäin sekoittumatta
toisiinsa ja matkailijat pääsevät näkemään ja kokemaan niiden lämpötilaerot. Palataan
Manaus jossa lounas. Iltapäivällä vapaa aikaa kaupungissa. Yövytään Manaus Go Inn
Manaus 3*** tai vastaava.
9 Päivä. Lauantai 10.10 Varhainen transfer lentokentälle. Gol lentoyhtiön lento
04:45/11:35 Manaus - Salvador. Lounas ja Iltapäivällä tutustuminen kaupunkiin,
kävelykierros historiallisessa Pelourinhossa, upean arkkitehtuurin keskuksessa. Salvador
on afro-brasilialaisen kulttuurin kehto sekä musiikin, hyvän ruoan ja hilpeän ilmapiirin
tyyssija. Yövytään Hotelli Bahiacafé 3*** tai vastaava https://www.bahiacafehotel.com/ptbr/ .
10 Päivä. Sunnuntai 11.10 Vapaapäivä Salvador da Bahia. Mahdollisuus nauttia
aurinkosta Salvadorin monilla uimarannoilla. Halukkaille lisämaksulla mahdollisuus viettää
päivä Isla De los Frailes paratiisisaarella. Rauhalliset uimarannat, sininen vesi, näkyvyys
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jopa 11 metriä. Saarella ravintolat. Veneellä meno-paluu. Hinta noin: 50EUR.
11 Päivä. Maanantai 12.10 Alkaa paluumatka Helsinkiin.
Mannertenväliset lennot KLM/Air France:
02.10.2020
07:00/08:35 Helsinki-Amsterdam KL1164
12:45/19:30 Amsterdam-Rio de Janeiro KL0705
12.10.2020
15:25/07:40 Rio de Janeiro-Paris AF0443
10:50/14:50 Paris-Helsinki AF5002
Matkan hinta 3299EUR. Sisältää kaikki mannertenväliset sekä sisäiset reittilennot ja
lentoverot Helsingistä lähtien, 8 yön majoituksen aamiaisineen 2hh huoneessa, Paraguay
jokiristeilyllä täyshoito. Yöpyminen jokilaiva-hotelli “São Lucas do Pantanal” 2 yötä. Kaikki
ohjelmassa mainitut opastukset, retket, sisänpääsyt, kuljetukset. Suomen ja portugalin
kielen taitoinen asiantunteva matkanjohtaja sekä paikallisopas. SGL huoneen lisämaksu
480EUR. Max ryhmäkoko 19PAX.
Hintaan eivät sisälly: tipit ja muut henkilökohtaiset kulut, lounaat, illalliset (paitsi
jokiristeily jossa täyshoito, Brasiliassa ravintolassa voi valita joko lautasellinen tai 1kg
ruokaa, ravintolat ovat yleisesti buffet-ravintoloita, lämpötila ulkona reilussa +30 asteessa
joten välttämättä ei aina ole kaikilla ruokahalua) Matkavakuutus, Muu mainitsematon joka
ei sisälly ohjelmaan.
Huomioitavaa: Brasilian rajalla vaadittavia pakollisia rokotuksia ei varsinaisesti ole, mutta
keltakuume ja A- ja B-hepatiittirokotusta suositellaan. Pankkikortit toimivat melkein
kaikkialla paitsi pienissä myyntikioskeissa, toreilla, jne. Yleensä pankkikortilla maksaminen
edullisempaa koska paikallisen valuutan brasilian realin vaihtaminen sisältää huomattavan
komission ja vaihtokurssi huonompi kuin kortilla maksaessa. Matkalle osallistuminen ei
edellytä tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa.
Kysymykset matkasta sähköpostilla Rainerille jalo.loma@jalotours.com
tai Puh/Whatsapp +358 504347878

Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Jalo Loma / Oy Jalo Ab
Y-tunnus 0726554-6
Oy Jalo Ab on rekisteröity valmismatkojen järjestäjä
KKV Rekisterinumero: 3110/00/Mj
Vetehisenkuja 9A, 00530 Helsinki
Puh: +358 9 735174, Mobile, Whatsapp +358 504347878
E-mail: jalo.loma@jalotours.com
www.jalotours.com
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