
Republica Federativa 
do Brasil – Brasilien

Areal: Brasilien er med et areal på 8.514.000 
kvadratkilometer større end USA, hvis man 
ikke medregner Alaska, og godt 200 gange større 
end Danmark 
Kystlinie: 7.492 kilometer
Regioner: 26 
Hovedstad: Brasilia
Befolkningstal: Omkring 190 millioner
Befolkning: Cirka 55 procent af befolkningen er 
af europæisk oprindelse, 38 procent er mulatter 
og syv procent er af afrikansk oprindelse
Sprog: Portugisisk 
Religion: 75 procent af befolkningen bekender sig 
til den romersk-katolske tro. 14 procent er 
protestanter
Styreform: Føderal republik med præsidentstyre
Valuta: Real – møntfoden i fl ertal hedder 
reais, kode: BRL

Stat: Rio Grande do Norte

Indbyggere: Cirka 800.000
Hovedstad: Natal
Tidsforskel i forhold til Europa: Fire timer bagefter Dan-
mark i vinterperioden og fem timer om sommeren
Gennemsnitstemperatur: 28 grader
Havets gennemsnitstemperatur: 26 grader
Her er mere end 3.000 timers sol om året – 
8,2 om dagen. Områdets mest regnfulde periode strækker 
sig fra april til juli 

Med fly til Nordøstbrasilien: 

Der går direkte charterfl y fra norske Oslo, svenske Gøteborg, 
hollandske Amsterdam og engelske London i vinterhalvåret, 
og priserne begynder ved 4.500 kroner tur-retur. Derudover 
fl yver portugisiske TAP via den portugisiske hovedstad, Lis-
sabon, både til Natal og Fortaleza fl ere gange om ugen – året 
rundt. Flyvetiden er cirka 11 timer effektivt fra Danmark til 
Natal. Fra London til Natal er cirka ni timer, og små seks timer 
fra Lissabon. 

Rejselinks: 

www.brasilienspecialisten.dk
www.fl ybrazil.nl
www.cctravel.dk
www.nettravel.dk
www.seat24.dk
www.thomsonfl y.com
www.ryanair.dk
www.fl ytap.com

Fokus på udland: Brasilien

EjendomsAvisen blev inviteret til Brasilien af Notar Ejen-
domme Udland A/S, der har specialiseret sig i boligsalg i 
Brasilien. Se mere på notarudland.dk

Af Anne Kathrine B. Nielsen 

“The summer wind, came blowin in 
 from across the sea

It lingered there, so warm and fair 
 to walk with me

All summer long, we sang a song 
 and strolled on golden sand

Two sweethearts, and the summer wind.”

Frank Sinatras lyrik strømmer ud af højt-
taleren på frokostrestauranten i første 
række mod Atlanterhavets brusende bøl-
ger. Rytmerne er atypiske i samba- og sal-
sahøjborgen i Natal-området i det nord-
østlige Brasilien. Til gengæld er teksten 
til ”The Summer Wind” som skrevet til 
området, der kun har én årstid: Sommer. 

Hovedattraktionerne er varm havluft, sol 
og hvidkornede strande og sanddyner. 

Hovedstad i Rio Grande do Norte 

Natal ligger langs Atlanterhavet – omkran-
set af regnskovsbeklædte sanddyner og 
saltvandsfloden ”Potngi”. Byen er hoved-
stad i regionen Rio Grande do Norte og 
er den nemmest tilgængelige, hvis man 
rejser til Brasilien fra Europa og Afrika. 

Natal er grundlagt af portugiserne i år 
1597-1599. Inden da, var der i årtier kampe 
mellem portugiserne, franskmændene 
og inderne, der alle ville gøre Rio Grande 
do Norte til deres koloni. Under Anden 
Verdenskrig var Natal hjemsted for den 
andenstørste amerikanske base placeret 

uden for USA. Da Natal ligger på det yder-
ste østlige punkt på den side af Atlanten, 
blev basen brugt som udgangspunkt for 
de luftbårne operationer til Nordafrika. 
Det er imidlertid ikke byen eller dens hi-
storie, der lokker turister til – men dens 
koncentration af strande, der bugter sig 
langs havet og enorme sanddyner, der 
ruller direkte ud i havet. Samtidig er Rio 
Grande do Norte den region i Brasilien 
med flest årlige solskinstimer, og gen-
nemsnitstemperaturerne ligger omkring 
28 grader årligt. 

Ponta Negra og Pipa 

De mest populære strande er i Ponta Ne-
gra ligger et par kilometer fra Natal og det 
mere afslappede Pipa cirka 85 kilometer 
mod syd. 

De fleste hoteller i området er lokalise-
ret i Ponta Negra. Området er kendt for at 
være det mest turistede og har en strand, 
der bugter sig langs en fire kilometer lang 
strandpromenade. Ifølge lokale turistin-
formationer er eksplosionen af turister 

sket inden for de seneste fem år, fordi 
internationale flyruter har opdaget de 
postkort-smukke strande i området. Som 
konsekvens af den voksende interesse og 
en massiv satsning på fremtidig turisme 
er byggemaskinerne gået i jorden for i 
2010 at kunne åbne den største lufthavn 

Sol, salsa og sanddyner 

Nordøstbrasilien er i sin spæde start ved at forvandle sig til et feriepara-
dis, der tiltrækker både brasilianere, amerikanere og europæere med sin 
varme havluft, sol og hvidkornede strande og sanddyner. Med en place-
ring 500 kilometer fra ækvator er her kun én årstid: Sommer.

i Sydamerika og den ottende største i ver-
den. 

Tendensen ses i Natal, hvor flere 
højhuse er ved at tage form med lejlighed-
er til turister. Lokale velhavere har også 
vist interesse for området – blandt andet 
skulle fodboldstjernen Ronaldo have 
købt en penthouse-lejlighed i toppen af 
et af højhusene under opførelse i Natal.  

Pipa er en gammel hippieby, der blev 
opdaget i tresserne, og i mange år var 
byen hjemsted for forfattere, filosoffer og 
kunstnere. I dag er det en populær surf-
location, og det er her, det brasilianske 
jetset holder ferie. 

Forført af Salsa Street 

Stort set uanset, hvor du bevæger dig i 
Natal og byens forstæder langs kysten, 
har du konstant Atlanterhavets brise og 
bølgernes slag ind over fine, hvide sand-
korn i nærheden. Ofte overdøves den me-
ditative lyd af sambarytmer, der, sammen 
med en invitation til en af aftenens fester, 

brager ud gennem lad-store højttaleran-
læg bag i eller på taget af biler, der suser 
forbi i gadebilledet.

Når natten falder på, fortsætter ryt-
merne inde i Natal og i Ponta Negras ”Sal-
sa Street”, hvor barer og diskoteker ligger 
side om side. Ud over at sippe store cock-
tails til den lyse morgen og feste med lo-
kalbefolkningen, kan man blandt andet 
opleve den brasilianske kampsportsdans 
capoeira. Dansegulvene domineres af lo-
kale, der sensuelt svinger hofterne til de 
forførende toner fra livebands eller dj’s. 

Nok at give sig til

En god måde at komme ud og se området 
omkring Natal er ved at leje en beachbug-
gy inklusive chauffør. Det koster 200 reais 
om dagen – hvilket svarer til cirka 600 
danske kroner. Men så har du også din 
egen, lokale, nogenlunde engelsktalende 
guide fra ni morgen til fire eftermiddag. 
Tag for eksempel på en ekstrem-tur langs 
byens strande og op i sanddynerne. Du 

kan også få chaufføren til at køre dig fra 
bugt til bugt, så favoritstranden lokalise-
res hurtigt. I det hele taget er der masser 
af muligheder for at komme ud og opleve 
området og landets imponerende natur 
og seværdigheder – enten med buggy, i 
jeep, på quad eller hesteryg. Her er sur-
fing- og kitesurfing-skoler og både med 
glasbund, der tager dig med ud på havet, 
hvor du også kan snorkle.

Natal som base

Natal er en god base at rejse ud fra, hvis 
ferien er lang. Fra byen går korte og læn-
gere ture til eksempelvis storbyen Rio de 
Janeiro, Amazon-regnskoven eller det 
berømte vandfald Iguassus. Pris for en 
femdages-tur til Amazon-regnskoven in-
klusive fly fra Natal til byen Mamaus og 
retur, to overnatninger i junglen, to da-
ges overnatning i en hytte med engelsk-
talende guider: 2.090 reais, som svarer til 
små 6.000 kroner. Se flere ture på www.
mauriciotravels.com

Hvis man skal rejse rundt på egen 
hånd i Brasilien, er et ”Brazil Air Pass” ofte 
den mest praktiske og økonomiske måde 
at komme rundt på. Det er et slags klippe-
kort, som vi kender det fra offentlig trans-
port i Danmark, og som man kan bruge 
på indenrigsflyvninger i hele Brasilien.

Alle storbyer i Brasilien kan nås med 
bus. Til de mest populære ruter går der 
VIP-busser med air condition. De fleste af 
busserne kører om natten, er komforta-
ble og klart at foretrække, hvis turen er 
lang. For selv om de lokale busser er char-
merende, er de ukomfortable på en lang 
tur. Natals busstation ligger i centrum af 
byen og hedder ”Rodoviária”.

Sikreste region i landet

Brasilien er plaget af meget og grov krimi-
nalitet – særligt i storbyer som Sao Paulo 
og Rio de Janeiro. Ifølge en undersøgelse 
foretaget af ”The Institute for Applied 
Economics Research”, et officielt forsk-
ningsinstitut, er Natal og hele regionen 
ét af landets mest sikre, men også her 
skal man passe på og tænke sig om. For-
skellen mellem rig og fattig er stor, og der 
er ingen grund til at udfordre skæbnen 
og flashe juveler og dyre designer-tasker 
i byens gader. Når det er sagt, er det bra-
silianske folk meget stolte, imødekom-
mende og hjælpsomme, selv om det 
er de færreste, der taler engelsk. Et godt 
råd er at tage en portugisisk parlør med i 
baglommen og lære et par enkelte gloser 
inden afrejse.  

Det er karnevaltid i Natal, og 
sambarytmer og en invitation 
til en af aftenens fester brager 
ud gennem højttaleranlæg på 
toppen af eller bag på biler, der 
suser forbi i gadebilledet.

Natal betyder jul på portugisisk – navnet kommer af, at 
det var juledag, portugiserne vandt slaget om området. Og 
netop højtiden i december betyder meget for indbyggerne 
i området – så meget, at byen helt uden for sæson holder 
deres eget karneval, ”Carnatal”, i første uge af december. 
Festen tiltrækker folk fra hele Brasilien. Billedet her er fra 
”Salsa Street” i Ponta Negra, hvor lokale danser Capoeira, 
en brasiliansk kampsport.

Ponta Negras postkortsmukke og be-
rømte sanddyne ”Morro do Careca” – eller 
skallet mands-dyne. Stranden bugter sig 
langs en fire kilometer lang strandprome-
nade. Det er også her, områdets populære 
”Salsa Street” ligger – hvor salsadans og 
den lokale, brasilianske dans Forraó dan-
ses til toner, der hver aften tryllebinder de 
lokale og byens turister.

Broen i skylinien, forbinder Natals to bydele og er åbnet i efteråret 
2007. Den er 3,2 kilometer lang – tidligere skulle man ud på en 40 
kilometers tur for at nå den anden side. Ved siden af broen, skal 
byens nye stadium ligge – hvis Natal bliver en af de værtsbyer, 
hvor de indledende kampe til VM i fodbold skal spilles i 2014.

Portugiserne vandt slaget om Natal juledag 1597. Sjette 
januar på helligtrekongersdag begyndte portugiserne ar-
bejdet på det femkantede fort med navnet ”Fortaleza dos 
Reis Magos”, som siden hen blev brugt som forsvarsbase. 
I dag er fortet én af byens turistattraktioner. 


