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Tilläggsresa Amazonas
Amazonas regnskog omfattar nio länder i Sydamerika och har en yta som är 
tolv gånger så stor som Sverige och representerar över hälften av världens 
återstående regnskogar, den mest artrika tropiska regnskog som existerar. I 
Peru breder sig Amazonas ut i den östra delen av landet. Vi flyger till Puer-
to Maldonado och åker därifrån båt till vår ekolodge vid Tambopata Reserve. 
Längs floden ser vi ofta färgstarka papegojor, tukaner och stora flockar av aror. 
Djur som vi spanar efter är flera sorters apor och kattdjur, sengångare, tapirer 
och kajmaner. Indianerna som bor i reservatet lär oss hur man använder väx-
ter som läkemedel.

Dag 1 Flyg till Puerto Maldonado i 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 finns att skåda här. Lodgen erbjuder ett brett utbud av olika expeditioner 
som leds av kunniga lokalguider. På eftermiddagen kan vi gå en guidad prome-
nad längs vandringsleden. Här ges en introduktion till regnskogen, vi ser im-
ponerande höga träd och här finns även möjlighet till fin fågelskådning. Tidig 
kväll kan vi följa med på en båttur där vi får uppleva hur Amazonas värld ändrar 
sig från dag till natt. De djur som är aktiva på dagen ger plats åt djuren som är 
anpassade att leva under natten.
Hotell: Inkaterra Reserva Amazonica
Måltider: Middag

Dag 2 Amazonas ursprungsbefolkning   
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 att få möta och lära känna Amazonas ursprungsbefolkning. Vi får en inblick 
i hur de lever av och med regnskogen. På kvällen kan du njuta av lugnet i din 
hängmatta på terrassen och lyssna på regnskogens alla ljud.
Hotell: Inkaterra Reserva Amazonica
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 3 Canopy walk     
I tidiga morgondiset 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 få uppleva ”canopy walk”, en hängbro uppe i Amazonas trädtoppar. Vi går upp 
i det första tornet och befinner oss 29 meter över marken. Här har vi möjlighet att 
skåda många av de färgglada fågelarter som är typiska för Amazonas som 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 utsikts-
tornen. Senare på kvällen kan vi följa 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 4 Kanot i Amazonas våtmarker      
Med våra kanoter tar vi oss djupare in i Amazonas regnskog. Vi får se några av de
medicinalväxter 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 meter över marken. Efter lunch gör vi en utflykt 
till våtmarkerna. Här kan du beundra hur skogens ekosystem förvandlas från torr- 
till sumpmark. I våtmarkerna har vi möjlighet att stifta bekantskap med grodor, 
reptiler, ormar, fåglar och däggdjur. Passa på att njut av regnskogens stillhet.
Hotell: Inkaterra Reserva Amazonica
Måltider: Frukost, lunch, middag
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Dag 5 Flyg till Lima     
Idag lämnar vi Amazonas och flyger tillbaka till Lima. Transfer till ert hotell i 
centrala Lima.
Hotell: Casa Andina Select Miraflores 
Måltider: Frukost
Dag 6 Lima - Avresa mot Skandinavien     
Ledig förmiddag. Vi äter en välsmakande lunch med utsikt över Stilla Havet och 
fortsätter vår sista dag med en stadsrundtur i Lima, där nästan en tredjedel av 
landets invånare bor. Lima grundades av Pizarro 1535 och blev under tidig kolo-
nial tid den mest betydelsefulla staden på kontinenten. Detta ändrades på mitten 
av 1700-talet efter en katastrofal jordbävning som förstörde de flesta byggnader. 
Det viktigaste torget i alla peruanska städer heter Plaza de Armas och Lima är 
inget undantag. Äldsta byggnaden på torget är katedralen som rymmer en trä-
kista med Pizarros kvarlevor. Transfer till flygplatsen på eftermiddagen för åter-
resa mot Skandinavien.
Måltider: Frukost, lunch

Dag 7 Hemkomst från Peru     
Ankomst till Skandinavien sen kväll.

Inkaterra Reserva Amazonica (ekolodge)
En prisbelönt ekolodge som hyllats av så väl National Geographic som det ex-
klusiva resemagasinet Condé Nast. Lodgen ligger i den peruanska delen av Ama-
zonas och erbjuder förstklassiga djungelexpeditioner med kunniga specialutbil-
dade naturguider.

Observera att program och lodge kan ändras beroende på antal resenärer. 

Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

21 november 2019 27 november 2019 7 14 950 kr 18 450 kr 
16 februari 2020 22 februari 2020 7 14 950 kr* 18 450 kr* 

* Priset är preliminärt. Vänligen kontakt Thabela Travel för mer information.
I priset ingår:
• Flyg Lima - Puerto Maldonado t/r
• 1 natt på hotell i Lima samt 4 nätter på ekolodge
• Helpension (inklusive vatten och alkoholfri dryck) 5 dagar/4 nätter på Inkaterra Lodge i standardrum. 
• Frukost samt 1 lunch i Lima. 
• Transporter, inträden och utflykter enligt resebeskrivningen
• Lokala engelsktalande specialistguider
• Alla flygbolagens skatter, passageraravgifter och bränsletillägg. Vi förbehåller oss rätten att justera priset om   
 flygbolagen ändrar dessa avgifter. Exakt pris fastställs på biljetteringdagen, cirka 30 dagar innan avresa.
 
I priset ingår ej: 
• Bagagehantering, dricks till lokala guider och chaufförer
• Utflykter bokade på plats
• Uppgradering till rum med privat veranda och flodutsikt, pris från 1 150 kr för del i dubbelrum.  

Observera att ett mindre flygtillägg kan tillkomma beroende på platstillgång. 
Vi reserverar oss för hotellbyten, till hotell med lika standard.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strand-
satta. Vänligen ta del av Thabela Travels resevilkor innan du bokar resan.


