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Tilläggsresa Amazonas
Amazonas regnskog sträcker sig över nio länder i Sydamerika och har en yta som 
är tolv gånger så stor som Sveriges. Vi flyger till Puerto Maldonado och åker däri-
från båt till vår ekolodge vid Tambopata Reserve. Längs floden ser vi ofta färg-
starka papegojor, tukaner, flera sorters apor, sengångare, tapirer och kajmaner. 

Dag 1 Lima     
Övernattning i Lima innan avresa till Amazonas regnskog.
Hotell: Costa Del Sol Hotel Wyndham
Måltider: -

Dag 2 Amazonas
Flyg på morgonen till Puerto Maldonado i Peru. Innan vi sätter oss i båten som ska ta oss ut 
till vår djungellodge besöker vi Inkaterras fjärilshus som ligger i närheten av flygplatsen. I 
Peru finns närmare 3 700 olika fjärilsarter och några av dem finner vi här. Lodgen erbjuder ett 
brett utbud av olika expeditioner som leds av kunniga lokalguider. Här ges en introduktion till 
regnskogen, vi ser imponerande höga träd och det finns även goda möjligheter för fågelskåd-
ning. Tidig kväll kan vi följa med på en båttur där vi får uppleva hur Amazonas värld förändras 
från dag till natt. De djur som är aktiva på dagen ger plats åt djuren som är aktiva på natten.
Hotell: Inkaterra Reserva Amazonica
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 3 Amazonas     
Med båt tar vi oss djupare in i Amazonas. Vi har möjlighet att se kajmaner, färg-
glada fåglar och en spännande flora. Vi gör ett studiebesök på farmen Gamitana 
där vi får möta lokala bönder som odlar frukt och grönsaker. Efter lunch kommer vi 
lära känna Amazonas ursprungsbefolkning lite mer. Vi får en inblick i hur de lever 
av, och med regnskogen. På kvällen njuter vi av lugnet i er hängmatta på terrassen  
och lyssnar på regnskogens alla ljud.
Hotell: Inkaterra Reserva Amazonica
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 4 Amazonas     
I tidigt morgondis glider vi tyst och sakta fram längs floden i våra kanoter. Har 
vi tur får vi se vrålapor, papegojor, anakondor och den svarta kajmanen. Efter lunch 
kan vi uppleva en ”canopy walk”, en hängbro uppe i Amazonas trädtoppar. Här har 
vi möjlighet att skåda många av de färgglada fåglar som är typiska för Amazonas, till 
exempel tukaner och hackspettar. Kanske får vi även sällskap av sengångare och apor. 
För den som vill finns det möjlighet att se solen gå ner över Amazonas djungel från ett 
av utsiktstornen. Senare på kvällen följer vi med på en kanottur där vi med vår kunniga 
lokalguides hjälp kan se in i kajmanernas lysande gula ögon i mörkret.
Hotell: Inkaterra Reserva Amazonica
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 5 Amazonas     
Med våra kanoter tar vi oss djupare in i Amazonas regnskog. Vi får se några av de medicinal-
växter som växer vilt i regnskogen. De lokala stammarna har använt sig av Amazonas växter 
i hundratals år. Vi upplever riktig urskog med träd som sträcker sina trädkronor hundra me-
ter över marken. Efter lunch gör vi en utflykt till våtmarkerna. Här kan du beundra hur sko-
gens ekosystem förvandlas från torr- till sumpmark. I våtmarkerna har vi möjlighet att stifta 
bekantskap med grodor, reptiler, ormar, och fåglar. Passa på att njut av regnskogens stillhet.
Hotell: Inkaterra Reserva Amazonica
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 6 - 7    Avresa Lima     
Idag lämnar vi Amazonas och flyger tillbaka till Lima. Transfer till ert hotell i centrala 
Lima för övernattning. Nästa dag får vi framsfer till flygplatsen i Lima för hemresa.
Hotell: Casa Andina Select Miraflores 
Måltider: Frukost



Avresa varje vecka. Det finns alltså fler avresor än de som angivits i prislistan. Vänligen kontakta Thabela Travel för 
mer information.

I priset ingår:
• Transporter, inträden, måltider och utflykter enligt resebeskrivningen
• 6 nätter på 3-5* boende
• Engelsktalande guide 
 
I priset ingår ej: 
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter 
• Dricks
• Dryck
• Utflykter bokade på plats

Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett högre belopp. Läs mer www.thabela-
travel.com/klimatkompensation

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6 procent av 
försäkrat belopp.

Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring PLUS med tillval Bagageskydd som är ett 
komplement till reseskyddet i hemförsäkringen.

Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma att samköras med andra 
internationella resenärer

Vi reserverar oss för eventuella hotellbyten, till hotell med lika standard.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.
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Prisuppgifter
Avresa Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

Varje vecka 7 15 750 kr 18 550  kr


