
Ekolodge i Amazonas
Yasuní nationalpark är en del av Amazonas och finns med på Unescos värld-
sarvslista eftersom här finns världens rikaste biologiska mångfald och mer än 
en tredjedel av jordens djurarter. Napo Wildlife Center ligger vid en djungelsjö 
omgiven av frodig regnskog. Lodgen drivs i nära samarbete med Kichwa Añangu 
folket och vi får ta del av deras traditioner. 

Dag 1 Paddling i regnskogen med rikt djurliv 
Idag (varje dag utom söndag) flyger vi till Amazonas som är världens största regn-
skog och omfattar drygt 12 gånger Sveriges yta och 9 länder i Sydamerika. Flyg 30 
minuter från Quito till Coca över östra Anderna. Vi färdas i en täckt motorbåt 2 
timmar längs Napo-floden medan vi äter lunch ombord. Längs flodbädden spanar 
vi bland annat efter hägrar och kungsfiskare. Napo Wildlife Center ligger med en 
vacker utsikt över Añangu sjön. På eftermiddagen kan du följa med på en stillsam 
paddling omgiven av regnskog och djurliv. Med lite tur hittar vi apor och fåglar 
som tukaner, papegojor eller ara. 
Hotell: Napo Wildlife Center 
Måltider: Lunch, middag

Dag 2 Fågelskådning och besök hos Kichwafolket  
Vi äter tidig frukost för att få en dag fullspäckad med upplevelser. Längs flodbäd-
den finns mineralrik lera som attraherar massvis med papegojor. På morgonen 
samlas 11 arter av papegojor, parakiter och ara här och skapar ett färgfyrverkeri 
utan dess like. Skådespelet attraherar även många andra djur som till exempel ja-
guar. Utflykten fortsätter längs en skogsstig som leder till en Kichwaby där vi får 
delta i en familjs dagliga sysslor och lära oss hur man överlever i regnskogen. Vi 
äter lunch på kulturcentret, tillsammans med Kichwafolket. Lodgens intäkter åter-
investeras i projekt som gynnar Kichwafolket så som förnybar energi, utbildning 
och hälsovård. På eftermiddagen blir det ytterligare regnskogspromenader.   
Hotell: Napo Wildlife Center 
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 3 Djungelvandringar och panoramavy från trädtopp 
Efter ytterligare en tidig frukost lämnar vi lodgen för att från ett 36 meter högt 
utsiktstorn uppleva en fantastisk panoramavy över regnskogen, ett utmärkt sätt 
att uppleva djungelns liv och rörelse. Längs vägen upp i 12-våningstornet passe-
rar vi olika våningar i regnskogen som alla erbjuder olika djuraktiviteter. Utsikts-
plattformen ligger i ett enormt Ceiba-träd. Ofta passerar flockar med färgglada 
Tangaror (tättingar) rakt igenom trädkronan. Stora blågula aror flyger förbi medan 
spindelapor letar efter frukt i träden bredvid. Tukanernas läte låter på morgnarna 
som högljudda grodor. Vi får en god uppfattning om hur gigantisk nationalparken 
är, den omfattar nästan 2,5 miljoner hektar frodig regnskog. Fåglar som nästan är 
omöjliga att hitta från marken är plötsligt alldeles bredvid oss, vanligtvis oberörda 
av vår närvaro. Eftermiddagen inkluderar en djungelpromenad där vi spanar efter 
ödlor, färgglada manakiner (tättingar) och den endemiska tamarin-apan. Du kan 
även utforska sjön och kanalerna i en dugout-kanot med stor chans att möta en 
familj av jätteuttrar som håller till vid lodgen.
Hotell: Napo Wildlife Center 
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 4 Flyg till Quito 
Sista dagen blir det tidig avresa. Napo-floden kanske bjuder på nya iakttagelser av 
jätteutter, monk saki-apor och sällsynta fåglar. Du anländer till Coca efter en cirka 
två timmars båttur för att checka in på ditt flyg mot Quito. 
Hotell: 
Måltider: Frukost
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I priset ingår:
• Vildmarkslodge med helpension
• Engelsktalande guider från  lodgen.

I priset ingår ej:
• Flyg Quito-Coca t/r kostar ca 2 500 kr
• Transfer Quito hotell-flygplats t/r.
• Dricks
• Dryck 

Avresa varje dag utom söndagar. 

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

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6,25 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. Första dagen kostar 139 kr och resterande 35 kr. 

Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan. Thabela Travel betalar en statlig resegaranti 
till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.
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Prisuppgift 
Avresa varje dag utom sön Antal dagar/nätter Del i dubbel- eller trippelrum Enkelrum

Standard Cabin 4/3 11 450 kr 18 450 kr

Panoramic Suite 4/3 13 450 kr 21 450 kr


