
Kryssning Galapagos 4 dgr med fartyg
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 fyradagars kryssning. Det går även att välja 5 eller 8 
dagars kryssning med samma fartyg. 

Dag 1 Ankomst till Galápagos. Santa Cruz Island.           Måndag
Charles Darwin kom till Galápagos på 1800-talet. När han lanserade boken ”Om 
arternas uppkomst genom naturligt urval”, blev öarna världsberömda. Betydande 
delar tillskrevs iakttagelser av Galapagos flora och fauna. Vi börjar vår expedition 
på Galapagos-ön Santa Cruz. På öns 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 riktningar. 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. Kryssningen sker 
med fartyget M/V Galapagos Legend. Detta magnifika fartyg har en kapacitet för 
100 gäster, och erbjuder ett stort utbud av bekväma och rymliga sociala områden.
Hotell: M/V Galapagos Legend
Måltider: Lunch, middag

Dag 2 Genovesa Island                 Tisdag
Denna dag besöker vi Genovesa Island, en av resans absoluta höjdpunkter. Ön kall-
las även ”Bird Island”, här lever stora horder av stormsvalor, natthäger, Galápagos-
duvor, havsleguaner och Galápagos-sjölejon. Det här är också den enda platsen där 
vi hittar den rödfotade sulan. Efter lunch på fartyget ger vi oss ut i gummibåt för 
att titta på de höga kustklipporna och det liv som breder ut sig här. Därefter går 
vi i land för att nå toppen av klipporna uppför klipporna med en fantastisk utsikt. 
På den här delen av ön hittar vi Galápagos största kolonier av rödfotade sulor och 
Nazca-sulor. 
Hotell: M/V Galapagos Legend
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 3 Santa Fe Island                                               Onsdag
På förmiddagen landstiger vi på en kustremsa fylld av svart lava, för vårt första 
möte med vattenleguaner. 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 befinner oss nu på Dragon Hill, som bjuder på spektakulär utsikt över de när-
liggande öarna. Skogen är även hem till härmtrastar, Darwinfinkar och mangro-
veskogssångare. På eftermiddagen går vi iland på ön Santa Fé där vi välkomnas 
av alla de sjölejon som håller till här på stranden. Vi vandrar genom kaktusskogen 
som utgör boplats för den utrotningshotade landleguanen som bara finns här, och 
är den största på Galapagos. Därefter kommer vi fram till en lagun där det finns 
möjlighet att snorkla bland korallhajar, sjölejon, sköldpaddor, samt diverse djurliv 
som vi finner i den marina Galapagosskärgården. Efter en fantastisk upplevelse tar 
vi oss tillbaka till fartyget.
Hotell: M/V Galapagos Legend
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 4 Galápagos                              Torsdag
Innan vi börjar bege oss tillbaka till fastlander besöker vi Bachas beach, denna 
sida av ön erbjuder fantastiska korallstränder. Gör gärna ett sista besök i en lagun 
bakom högvattenlinjen med vadande fåglar, marina leguaner och har vi tur får vi 
även syn på flamingos. Dessa två stränderna är även favorithäckplatser för gröna 
sköldpaddor som ofta lämnar traktorliknande spår i sanden. Vi får transfer tillbaka 
till flygplatsen för vidare rundresa i Ecuador, eller för hemresa till Sverige.
Måltider: Frukost
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I priset ingår:
• Transfers 
• 3 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

Avresa varje måndag. Beroende på avresedatum varierar kryssningens rutt. Det går att förlänga kryssningen till 4 eller 7 nätter. 
Det går även att stanna valfritt antal nätter på 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.
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Prisuppgift 
Avresa varje måndag Antal dagar/nätter Del i dubbelrum Enkelrum

Insides hytt 4/3 14 950 kr 22 450 kr

Hytt med fönster 4/3 18 700 kr 27 900 kr

Hytt med balkong 4/3 25 400 kr 37 900 kr


