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Dag 1        
Efter du lämnat kryssningsfartyget i Baltra möts du upp av din chaufför och åker 
vidare mot Puerto Ayora för incheckning på ditt hotell. Hotellet ligger centralt 
och det är gångavstånd till flera fina stränder. Härifrån går dykturer till några av 
världens finaste dykområden. Dessutom avgår dagsutflykter till alla närliggande 
öar om ni vill uppleva ännu mer av Galapagos underbara djurvärld på egen hand.
Hotell: Ikala Hotel 

Dag 2-3        
Dagarna är helt fria för att utforska Puerto Ayora som är utgångsort för många 
aktiviteter. Besök närliggande öar eller  välj från ett utbud av utomhusaktiviteter, 
såsom kajakpaddling, dykning, snorkling, ridning och mountainbike. Missa inte 
att besöka den världsberömda Charles Darwin Research Station och lär dig mer 
om öns flora och fauna. Här levde den berömda sköldpaddan Lonesome George 
i 40 år och ingick i stationens räddnings- och avelsprogram för sköldpaddor. Ge-
orge blev  ca 100 år och var den sista av sin art. En promenad till den underbara 
stranden Tortuga Bay rekommenderas också.
Måltider: Frukost
Hotell: Ikala Hotel 

Dag 4        
Transport till Baltra flygplats för att flyga hem till Sverige eller någon annan de-
stination i Sydamerika. 
Måltider: Frukost

Sol och bad i Puerto Ayora 
Isla Santa Cruz

Tilläggsresa 4 dagar

Puerto Ayora - den största staden och mest besökta platsen på Galapagosöarna, belägen på södra delen av ön Santa Cruz. 
Den charmiga och livliga  hamnstaden är navet för de flesta aktiviteterna på Galapagos, där havet, solen, sjöfåglar och se-
gelbåtar samexisterar i en lycklig balans. Vi rekommenderar ett besök på Charles Darwins forskningsstation där de föder 
upp landsköldpaddor och leguaner som planteras ut på öarna för att hjälpa naturen på traven.

Ankomst Avresa Antal nätter Del i dubbelrum Enkelrum

31 januari 2022 3 februari 2022 3 4 980 kr 8 750 kr

I priset ingår:
• Ikala Hotel  i Suite Room inklusive frukost, 3 nätter.
• Transfer från och till Baltra (där kryssningen avslutas och flygplatsen ligger).

I priset ingår ej:
• Dricks till chauffören, ca 5 USD per person rekommenderas. 
• Måltider som inte nämns i programmet
• Aktiviteter

Detta är ett förslag på tre nätter, men det går att välja fritt hur många nätter du vill förlänga i Puerto Ayora. 

Behöver returdatum på din rundresa ändras så kan det medföra ett tillägg (beroende på platstillgång på flyg).


