
Rio de Janeiro

* prijs geldig voor deze reis 
met vertrek op 14 februari 2018 terug 

op 19 februari in Brussel en 
met een minimum van 12 deelnemers.

Voorwaarden en details bij uw reisagent, of bij aanvraag Cosmic Travel

Carnaval Cosmic
Travel

Cosmic
Travel

Lic. 5159

14 - 19 februari 2018
Maak het Carnaval van Rio mee 
op de eerste rij aan de parade

Beleef de parade met de 
6 beste scholen van 2018

in stijl

pRomotie
6-daagse reis

inclusief vluchten en volpension

$2.995,00*p.p.

· Vluchten met KLM vanuit Brussel
·  4 nachten in de Sheraton Rio
· Volpension
· 2 volle + 1 halve dag(en) bezoek
· Winnaarsparade op de eerste rij 

(frisa box sector 7)



Carnaval
in stijl

pRomotie
Onze referentie
BR180214PBC

Bestemmingen
Brazilië

Reisperiode/data
14 - 19 februari 2018

Deelnemers
Groep minimum 12 deelnemers

dubbele, singel of tripel kamers

Formaliteiten voor deze 
vluchtencombinatie (en bestemmingen):
-  te reizen met een (internationaal) paspoort 
 geldig 6 maand op datum van terugreis
-  er zijn geen verplichte inentingen
 (deze voorwaarden gelden voor Belgen reizend voor toeristische doeleinden en met een 

Belgisch paspoort. Indien deze afwijkt, is het noodzakelijk dat u het consulaat contacteert om  
de nodige formaliteiten te kennen)

Toegelaten bagage:
-  1 stuk van max. 23 kg

Programma Carnaval in stijl
•	 Maak	het	Carvaval	van	Rio	mee	op	de	eerste	rij	aan	de	parade
•	 Beleef	de	parade	met	de	6	beste	scholen	van	2018

Waarom kiezen voor de winnaarsparade?
•	 Tickets	voor	deze	parade	zijn	veel	goedkoper	dan	deze	voor	de	echte	Carnavalparade
•	 Tijdens	deze	parade	ziet	u	enkel	de	zes	beste	sambascholen	aan	het	werk
•	 De	bezienswaardigheden	in	Rio	de	Janeiro	zijn	minder	bevolkt
 (De grootse drukte van Carnaval is achter de rug)
•	 Minder	chaos	in	Rio	de	Janeiro
 (Naast de parade, is Carnaval ook een straatfeest en wordt er 24u op 24u gefeest en gedanst. 
 Dit brengt een enorme drukte met zich mee. Het weekend van de winnaarsparade is het al een stuk minder druk)
•	 Shopping:	de	winkels	zijn	terug	open	en	is	er	terug	mogelijkheid	om	te	winkelen

Prijs € 2.995,00 p.p. op basis van een dubbele kamer

Inbegrepen in het programma: internationale vluchten, luchthaventaksen ( € 83,07), fuel toeslag (€ 200,00) en ticket fee, 4 overnachtingen in vermeld of 
gelijkaardig hotel op basis van een dubbele standaard kamer, vol pension van diner bij aankomst tot lunch bij vertrek, vermelde transfers en bezoeken op basis van 
private diensten, bezoeken met Engels-Franstalige gids, Vlaamse Solidariteit Reisgelden

Niet inbegrepen in het programma: niet vermelde diensten en maaltijden, dranken, persoonlijke uitgaven en tips, reis- en annuleringverzekering

De offerte is opgemaakt onder voorbehoud van beschikbaarheid en de prijs werd berekend op basis van 12 personen. Verkoopsvoorwaarden zoals terug te vinden 
op onze website http://www.cosmic.travel met uitzondering dat het voorschot 60% bedraagt en het saldo 10 weken voor afreis moet worden betaald. De kosten bij 
verandering en/of annulering bedragen dan ook 60% vanaf de bevestiging

14/02 (wo)  >  Brussel - Amsterdam - Rio de Janeiro. Transfer. 
   4 Overnachtingen, hotel Sheraton (kamer met ontbijt). (diner)

15/02 (do)  >  Volle dag Carnaval Experience. (volpension)

16/02 (vr)  >  Volle dag Corcovado & Suikerbroodberg. Diner in ‘Rio Scenario’. (volpension)

17/02 (za)  >  Halve dag bezoek. ’s Avonds Winner’s Parade Sector 7 eerste rij frisa box. (volpension)
   (De parade start omstreeks 21u en eindigt in de vroege ochtend omstreek 6u15)

18/02 (zo)  >  ’s avonds terugvlucht naar Amsterdam. (ontbijt, lunch)

19/02 (ma)  >  Aansluitende vlucht en aankomst Brussel.
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