
Kryssning Galapagos 8 dgr med yacht
Ett besök på Galapagos är ett måste under resan till Ecuador! Galapagos be-
traktas som en av jordens yngsta landformationer, med världens äldsta djurliv. 
Programmet nedan är en 8-dagars kryssning med yacht. Det går även att välja 
4 eller 5 dagars kryssning med samma båt. Avresa söndag och onsdag.

Dag 1 Ankomst till Galápagos. San Cristobal  
Vi börjar vår expedition på Galápagosön San Cristóbal. Det var här som Charles 
Darwin i september 1835 tog sina första steg på Galápagos. Vi inleder på infor-
mationscentret där vi får en översikt över bildandet av Galápagos, dess betydelse 
i världen, dess hot samt bevarandet av öarna. Därefter gör vi en vandring till 
Frigatebird Hill (Cerro Tijeretas) under vilken vi kan beskåda de båda arterna av 
de vackra rödbröstade fregattfåglarna för att slutligen belönas med en fantastisk 
utsikt över bukten nedanför. Den ikoniska ön Bartolome i den vackra skärgården 
bjuder på vackert undervattenslandskap med revhajar, jättesköldpaddor och sjö-
lejon. Dessa dagar bor vi ombort en expeditionsyacht med plats för 20 passage-
rare. Vi bor i hytter med hög komfort, och jacuzzi på däck.
Hotell: M/V Coral Cruise I & II
Måltider: Lunch, middag
Dag 2 San Cristobal       
Denna dag besöker vi den västra och den norra sidan på ön San Cristóbal. På väg mot 
stranden förundras vi över de enorma klipporna på ”Sorcerer’s Hill”. Vi välkomnas av 
alla de sjölejon som håller till här på stranden för att vila sig i solen. Vi kan snorkla 
eller ta en promenad till en lagun där vi kan observera det rika fågellivet som finns 
här. På eftermiddagen hälsar vi på sjölejonen igen när vi lägger till på den norra 
delen av ön och förbereder oss för vår vandring upp för ett berg. Detta är den enda 
plats där man kan se alla tre boobyarterna på samma plats. Den rödfotade sulan 
trivs i små träd och på den gult blommande växten Cordia Lutea, Nazcasulan på 
marken nära klippkanterna medan den blåfotade sulan trivs lite längre inåt landet. 
Fregattfåglarna ser vi överallt och utsikten från toppen på ön är hisnande vacker. 
Hotell: M/V Coral Cruise I & II
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 3 Española    
Denna dag ägnas åt ön Española, en av höjdpunkterna på denna resa. Ön är en av de 
äldsta på Galápagos och har en hög andel av endemiska arter på grund av dess iso-
lering från resten av öarna, ett paradis för naturälskare. Marina iguanor och sjölejon 
möter oss vid ankomst. På eftermiddagen besöker vi en av de mest fantastiska strän-
derna, den långa vita sandstranden med sitt klara turkosa vatten är hemort för en 
koloni av sjölejon. Españolahärmtrastar är endemiska för denna ö, även Darwinfinkar 
och till och med de tillbakadragna drillfinkarna kan tänkas ansluta sig till sällska-
pet. På denna plats ges också möjlighet att snorkla från stranden i det grunda klara 
vattnet. En annan ö vi upptäcker som ligger i hjärtat av skärgården är Rabida ön, en 
dramatisk ö med sin vackra röda strand, och är hem för sjölejon, härmtrastar, finkar, 
Galapagos-duvor med mera.
Hotell: M/V Coral Cruise I & II
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 4 Bartolome      
På förmiddagen landstiger vi på en kustremsa fylld av svart lava, för vårt första möte 
med havsleguaner. Vid första anblick ser de mörka ryggarna ut att ha smält in i den 
svarta och taggiga marken, där de solar för att samla värme för natten. Vi urskiljer 
dock snabbt dessa unika varelser genom de gula benen och huvudet. Vi befinner 
oss nu på Dragon Hill, som bjuder på spektakulär utsikt över de närliggande öarna. 
Skogen är även hem till härmtrastar, Darwinfinkar och mangroveskogssångare. På 
eftermiddagen går vi iland på ön Bartolomé, som betraktas som det mest ikoniska 
landskapet i hela Galapagosskärgården. Denna vulkaniska scen har ofta jämförts 
med ett månlandskap. På toppen av ön finns en utsiktsplats med vy över den be-
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römda Pinnacle Rock, samt ön Santiago som vi snart skall besöka. Med lite tur får vi 
även syn på Galapagos-pingviner, en sällsynt art som kan leva här vid ekvatorn tack 
vare Humboldtströmmen, som för med sig tillräckligt svalt vatten från Antarktis.
Hotell: M/Y Coral
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 5 Rabida och Santiago    
Efter frukost färdas vi över delfinrika vatten, i hjärtat av skärgården hittar vi ön Ra-
bida. Denna dramatiska ö är välkänd för sin röda sandstrand. En promenad tar oss 
genom en skog kaktus till en vacker utsiktsplats över bukten. Här finns arkipelagens 
bästa snorkling med tropiska fiskar i alla regnbågens färger. Efter lunch går vi iland 
på ön Santiago.  Med sitt fantastiskt läge, ser vi här resterna av en eroderad strand-
linje som är hem till sjöfåglar, pälssälar och lekfulla sjölejon. Öns olika formationer 
har skapats genom en lång process orsakad av erosion av vågorna och vinden. Vi be-
söker Espumilla Beach,  en lång vit sandstrand  som är en populär plats att besöka på 
Galápagos. Här finns gott om saltvattenslaguner som är hem för vadande fåglar som  
till exempel den rosafärgade flamingon. I de övre sanddynerna finner vi häckplatser 
för havssköldpaddor. Normalt finns här både sjölejon, rockor, havssköldpaddor och 
mängder med fåglar.
Hotell: M/Y Coral
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 6 Floreana    
Vi landstiger på en av ön Floreanas stränder där en vulkanisk kristall färgat san-
den i en olivgrön nyans. Vi vandrar från de svarta mangrovebäddarna till en lagun 
som vanligtvis rymmer en av de största flamingopopulationerna på Galápagos. 
Vi fortsätter genom en skog av palosantoträd för att komma fram till en kritvit 
sandstrand där gröna havssköldpaddor lägger sina ägg. Från stranden kan vi be-
skåda havssköldpaddor, blåfotade sulor som dyker upp och ner i vattnet och små 
revhajar som rör sig längs kustlinjen i sökandet efter mat. Tillbaka på den första 
stranden ges möjlighet att simma eller snorkla bland havssköldpaddor, revfiskar, 
rockor, lekfulla sjölejon och på en bra dag även ofarliga vitfenade revhajar samt 
hammarhajar. Detta är en magisk plats att snorkla på! Med lite tur så kan vi även 
få syn på medlemmar ur den lilla pingvinkoloni som finns här på Floreana.
Hotell: M/Y Coral
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 7 Galápagos- Puerto Ayora 
På ön Santa Cruz högland kan vi se en frodig grönska olik de andra öarna. Här 
har vi möjlighet att se jättesköldpaddor i sin naturliga miljö. De isolerades på 
flera av öarna, vilket resulterade i att olika populationer utvecklades i olika rikt-
ningar. I torra områden blev sköldpaddorna mindre, fick långa ben, lång hals och 
ett sadelformat skal som tillåter dem att sträcka ut halsen. De kan därför nå högt 
upp bland buskar och kaktusar för att hitta föda. I fuktiga områden med mycket 
gräs utvecklades större sköldpaddor med rundat skal. Denna plats är också ett 
paradis för alla fågelskådare då höglandet är rikt på fågelliv och vi kan beund-
ra olika slags fåglar som exempelvis Galápagosskarven, Galapagoshägern och 
många olika arter av finkar.
Hotell: M/Y Coral
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 8 Hemresa     
Vi lämnar Galapagos och med oss har vi oförglömliga möten från denna unika 
övärld. Vi fortsätter antingen resan i Ecuador eller Peru, alternativt beger oss hemåt 
mot Sverige under eftermiddagen/kvällen.
Måltider: Frukost

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



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

Prisuppgift 

I priset ingår:
• Transfers 
• 7 nätter på kryssning inklusive helpension.
• Dagligen 2 landstignar på olika öar.
• Snorkelutrustning
• Engelsktalande naturguide

I priset ingår ej:
• Flyg Quito/ Guayaquil - Galapagos t/r kostar ca 5 000 kr (bokas i samband med kryssningen)
• Galapagos inträdesavgift USD 100
• Migration Control Card USD 20
• Dricks
• Dryck

Alla hytter har ett runt litet skeppsfönster och Junior hytterna har stora fönster. Beroende på avresedatum varierar kryssning-
ens rutt. Det går att förkorta kryssningen till 3 eller 4 nätter (be om program och pris). Det går även att stanna valfritt antal 
nätter på ön Santa Cruz efter kryssningen. Be Thabela Travel om förslag på hotell och pris. 

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

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6,25 procent av försäk-
rat belopp.

Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring PLUS med tillval bagageskydd som är ett kom-
plement 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.

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.

Avresa sön eller ons Antal dagar/nätter Del i dubbelrum Enkelrum

Standard Cabin 8/7 29 950 kr 45 980 kr

Standard Plus 8/7 37 400 kr 56 930 kr

Junior 8/7 42 400 kr 64 930 kr


