
Kryssning Amazonas
Följ med på en kryssning längs  Napo River och upplev Amazonas djur- och 
naturliv på nära håll. Vi följer Pañacochas biologiska korridor och spanar efter 
bland annat rosa floddelfiner, dödskalleapor och diverse fåglar. Dessutom åker 
vi till Yasuni National Park  där vi får se hur kichwafolket bor och lära oss mer 
om deras kultur. 

Dag 1 Ombordstigning på Manatee Amazon Explorer   
Avresa varje fredag med flyg från Quito till Coca där vi blir mötta för transfer vidare 
till Napo River Port. Därifrån åker vi vidare med en motordriven kanot, samtidigt 
som vår guide berättar om regionen. Vi går ombord på flodbåten Manatee Amazon 
Explorer som kommer vara vårt hem de kommande dagarna och navigerar sedan 
vidare längs med Napo River, som är 1 130 km lång  biflod till Amzonas. Det första 
riktiga flodäventyret i Amazonas börjar vid skymningen där vi beroende på flod-
nivå och väderförhållanden beger oss iväg på nattvandring eller gör ett hembesök 
hos lokalbefolkningen.
Hotell: Manatee Amazon Explorer
Måltider: Lunch, middag

Dag 2 Pañacochas biologiska korridor     
Nu har vi kommit till Pañacochas biologiska korridor och fortsätter nedströms för 
att nå mynningen av Piranha-floden. Det blir sedan dags för en kanottur genom 
floden för att utforska sevärdheterna i denna skyddade skog. Det finns möjlighet att 
se rosa floddelfiner, dödskalleapor och mycket mer. Områdena kring floden är ett 
ekosystem som utgör optimala livsmiljöer för den ökända pirayan, arownanafiskar-
na och vita kajmaner. Vår guide tar med oss på en naturpromenad och vi bjuds på 
BBQ-lunch i regnskogen. Det blir på eftermiddagen tid för att bada och paddla. På 
kvällen kan ni delta i en föreläsning och se en dokumentär om området.
Hotell: Manatee Amazon Explorer
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 3 Besök hos Kichwafolket i Yasuni National Park    
På morgonen tar vi oss ut i kanoter för att observera en av de mest otroliga sevärd-
heterna på denna sida av västra Amazonas. Denna unika plats är rik på mineraler 
och lockar därför till sig hundratals färgglada papegojor, parakiter och amazonfåg-
lar. Därefter besöker vi Yasuni National Park, en tropisk regnskog, där vi får besöka 
en by tillhörande kichwafolket som bor i parken. Kichwafolket är en ursprungs-
befolkning i Amazonas som består av två olika etniska grupper, som däröver är 
uppdelade i 419 olika samhällen. Detta är ett utmärkt tillfälle att ta del av deras 
kultur samt handla lokalt hantverk gjort av regnskogsmaterial. Innan solen går ner 
besöker vi ett observationstorn i höjd med trädtopparna som ger oss en fascineran-
de panoramavy över Amzonasdalen. Fågelälskare kommer att stortrivas här!
Hotell: Manatee Amazon Explorer
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 4 Amazonas      
Idag har vi en 1,5 timma uppströms resa med motordriven kanot för att återvända 
till Coca och ta morgonflyget tillbaka till Quito. 
Måltider: Frukost

För er som vill förlänga äventyret i Amazonas så finns möjlighet att välja en 5- el-
ler 8-dagars kryssning i stället. Det går även att fortsätta till en ecolodge valfritt 
antal nätter för ytterligare utflykter. Kontakta Thabela Travel för program.  
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I priset ingår:
• Delad transfer från hotell i Quito till flygplatsen. 
• Helpension, alkolholfri dricka och kaffe/te.
• Föreläsningar ombord och engelsktalande guide.

I priset ingår ej:
• Flyg Quito-Coca t/r kostar ca 2 600 kr (bokar du ej flyg med Thabela Travel tillkommer en nationalparksavgift)
• Spa service ombord
• Trebäddshytt finns mot förfrågan
• Dricks
• Alkoholhaltig dryck 

För er som vill förlänga äventyret i Amazonas så finns möjlighet att välja en 5- eller 8-dagars kryssning i stället. Det går även 
att fortsätta till en ecolodge valfritt antal nätter för ytterligare utflykter. Kontakta Thabela Travel för program.  

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.

www.thabelatravel.com - E-post: info@thabelatravel.com
Telefon: 08 - 544 000 08  - Adress: Centralvägen 32, 183 57  Täby

Prisuppgift 
Avresa varje fredag Antal dagar/nätter Del i dubbelrum Enkelrum

Standard cabin 4/3 17 300 kr 25 950 kr

Deluxe Cabin 4/3 21 700 kr 31 950 kr

Standard cabin 5/4 21 700 kr 32 450 kr

Deluxe Cabin 5/4 26 950 kr 40 450 kr

Standard cabin 8/7 34 450 kr 51 950 kr

Deluxe Cabin 8/7 42 950 kr 64 450 kr


