Galapagos och Amazonas
ECUADOR

Kombinationen Galapagosöarna och Amazonas regnskog är svårslagen. En drömresa med extra allt
där färdledaren är biolog och naturvetare. Galapagos motsvarighet till Afrikas Big Five är inte
mindre än Galapagos Big Fifteen. Och då har man valt med omsorg. Två nätter bor vi på hotell och
fyra nätter ombord vår egen motoryacht. Det blir många strandhugg och utflykter samt tillfällen till
bad och snorkling. Ingen annanstans i världen kommer man vilda djur i frihet så nära som här.
Tillbaka på fastlandet och bortom Anderna breder Amazonas artrika regnskogar ut sig. Vi bor på en
prisbelönt ekolodge med tillhörande 40 000 hektar orörd skog. Under strövtåg och båtutflykter
tillsammans med kunniga naturguider lär vi om ett unikt ekosystem. Innan vi lämnar Ecuador
hinner vi även med att hänföras av Andernas snöklädda vulkaner och får en inblick i den andinska
kulturen.

Resfakta och pris
Dag 1 Flyg till Quito
Dag 2 Quito
Dag 3 Amazonas
Dag 4 Amazonas
Dag 5 Amazonas

Allt detta ingår:
Klimatkompenserat flyg från Stockholm
inklusive flygskatt. Avresa från Göteborg och
Köpenhamn eller andra orter kan ordnas mot
tillägg.

Dag 6 Amazonas - Anderna

Statlig svensk miljöskatt

Dag 7 Otavalo och Puembo

Svensk biolog som färdledare och lokala
naturguider.

Dag 8 Flyg till Galapagos - San Cristóbal
Dag 9 León Dormido och San Cristóbal
Dag 10 Lobería, San Cristóbal och
kryssning
Dag 11 Ön Española
Dag 12 Floreana och Corona del Diablo
Dag 13 Santiago och Bartolomé
Dag 14 Santa Cruz och hemresa
Dag 15 Hemresa
Datum:
13 – 27 november 2019
5 – 19 februari 2020
11 – 25 november 2020
Resans pris: 69 800 kr
Enkelrumstillägg: 6 000 kr
Antal deltagare: 10-15

Alla transporter med flyg, buss och båt enligt
programmet.
Alla utflykter och inträden enligt programmet
som bla La Compañía (Quito), nationalparken
Yasuní, hantverkscentrum vid Otavalo,
fågelskådarutpost (för att se kollibrier).
Del i dubbelrum på hotell, lodge och i
dubbelhytt ombord på kryssningsbåten.
Helpension förutom 3 luncher och 3
middagar.
Dricks till lokalguider och chaufförer på
höglandet och Quito/Guayaquil.
Utförlig skriftlig deltagarinformation
inklusive karta.

Vad ingår inte i resans pris?
Nationalparksavgift Galapagos, USD 100 samt
Ingala inresetillstånd 20 USD.
Tre luncher och tre middagar.
Drycker, dricks till guider på lodgen och på
båten

Enkelrum: Går att få under största delen av resan men
ej under kryssningen på Galapagosöarna.

Resplan
Dag 1

Flyg till Quito
Avresa med KLM till Amsterdam, vidare till Quito. Vi anländer i
Ecuador på Quitos nya flygplats, eftermiddagen lokal tid.
Flygplatsen ligger en bit utanför staden och resan in till hotellet tar
ca 1-1,5 timmar.

Dag 2

Quito
Quito är Ecuadors huvudstad och landets nästa största med ca 2,7
miljoner invånare, med dess ytterområden är den betydligt större.
Quito ligger intill vulkanen Pichincha och i en dal, 2850 meter över
havet. Anderna i Ecuador är tudelad i en östlig och västlig del och
staden ligger i ett högplatåområde som går mellan dessa
”cordilleras”. Är vädret klart syns flera snöklädda vulkaner, över
5000 m höga. Quitos gamla stadsdel präglas starkt av det koloniala
arvet, från spanjorerna som kom till Ecuador på 1500-talet, och här
finns många välbevarade byggnader, kyrkor och torg, det är en av
de mest välbevarade äldre stadsdelarna i en Sydamerikansk
huvudstad.
Stadspromenad i den gamla stadsdelen som är UNESCO-märkt.
Quito var en av Latinamerikas viktigaste kyrkostäder och många
fina byggnader är välbevarade men det folkliga livet på torg och
parker är också kul att uppleva.

Dag 3

Amazonas
Fyrtio minuters flygresa på förmiddagen till staden Coca (Fransisco
de Orellana) som ligger intill Napofloden som är en av många stora
bifloder till den största av alla, Amazonasfloden. Vi åker
motorkanot 2,5 timmar på den mäktiga Napofloden. Efter detta
vandrar vi i ungefär 20 minuter på en stig i djungeln, utan att bära
vårt bagage, och till slut kommer vi fram till den vackra sjön
Challuacocha som tillhör ekolodgen Sani Lodge.
Ekoturismsammanslutningen Sani Lodge drivs av
ursprungsinvånare som har marker mellan nationalparken Yasuní
och naturreservatet Cuyabeno. Det är en biologisk korridor mellan
dessa två stora naturskyddade områden och är av yttersta vikt att
skydda. Turism kan ibland vara väldigt viktigt för att förbättra
levnadsförhållandena för miljön och lokalbefolkningen och detta
är ett sådant exempel, så att det finns ett ytterligare incitament till
att skydda markerna.
Grundarna av denna byekoturism hade under flera år arbetat som
guider åt andra lodger i regnskogen medan turismföretagen i Quito
tjänat merparten av förtjänsten. För mer än tio år sedan startade
de istället denna lodge för att mer av pengarna skulle stanna hos
de familjer som tillhörde Sani (ungefär 400 personer bor inom
denna stora area). Verksamheten har sedan dess växt och bedrivs
på ett väldigt lyckat sätt så att resenärerna kan få fantastiska
naturupplevelser med mycket djurliv och få en spännande insikt i
hur kichwafolket lever i denna region. En vistelse som känns
personlig och viktig. Den detaljerade beskrivningen av
Amazonasvistelsen kan komma att modifieras för att kunna ta del
av spontana möjligheter och får därför ses som ungefärlig.
Under eftermiddagen gör ni en promenad eller en kanotutflykt för
att spana efter djurliv såsom olika primater, svart kajman,
fantastiska fåglar och vackra blommor såsom bromelior och
orkidéer.
En god måltid väntar på kvällen i de gemensamma utrymmena
som väter mot sjön. Hyddorna ni bor i är rustika men trivsamma.

Dag 4

Amazonas
Efter en god men tidig frukost åker vi kanot som sakta paddlas
fram i sjön där lodgen ligger, vi stiger av och promenerar i tio
minuter tills vi kommer fram till ett torn högst upp i krontaket på
ett jättelikt ceibaträd. Det är 35 meter högt och de som vill kan
klättra upp i för att blicka ut över trädtopparna i regnskogen.
Ungefär 70 procent av Amazonas växt och djurliv finns uppe i
träden. Till Sani Lodge kommer många fågelskådare för att se så
många som möjligt av de 565 fågelarter som finns registrerade här.
Oavsett om man är fågelintresserad eller ej är det enormt häftigt
att uppleva hur regnskogens alla dagaktiva djur sjunger att klockan
är sju.
Efter lunch gör vi en längre skogspromenad i en trolsk terra firme
regnskog (skog som aldrig eller nästan aldrig översvämmas).
Lianer, stryparfikusar, palmer och bastanta ceiboträd kämpar om
att få en del av det starka soljuset som vi då och då ser sippra
igenom trädkronorna. Vi lär oss om skogens växter och djurliv.
När floder flyter fram över flacka landskap och de översvämmas
eller tar en annan rutt än tidigare, kan det ibland skapas korvsjöar.
Floden går tillbaka och kvar blir en korvliknande sjö. På engelska
har det ett vackrare namn, nämligen oxbow lake. På sena
eftermiddagen beger vi oss till en sådan sjö och ser på djurlivet
som samlas här i skymningen. Vi är framförallt på utkik efter svart
kajman, en slags krokodil som här kan bli upp till 6 meter lång.

Dag 5

Amazonas
På morgonen beger vi oss med motorkanot till nationalparken
Yasuní där djurlivet är omfattande. Vi gör en ordentlig utflykt
under förmiddagen. Vi kommer exempelvis till en vägg där det
finns en stor leransamling dit det kommer massor av papegojor för
att neutralisera de toxiner de ätit.
På eftermiddagen återvänder vi till Sani lodge och besöker därefter
ett iordningställt Kichwahem alternativt besöker en mindre skola.
Kichwa är en av Napo provinsens etniska folkgrupper och de talar
sitt egna Kichwa språk medan spanskan är deras andra språk. De
livnär sig främst som jordbrukare och odlar yucca, majs, bönor,
kaffe och cacao. Många lever traditionsenligt och än idag finns det
en lokal shaman som med sina medicinska växter och ritualer kan
rena dig på dina dåliga energier.
Här får vi lära oss hur människor lever i denna del av den
Ecuadorianska Amazonas och deras förhållande till naturen,
moderniteter och gamla levnadssätt.

Dag 6

Amazonas - Anderna
På morgonen tar vi farväl av Amazonaslodgen och beger oss med
flod- och landtransport till djungelstaden Fransisco de Orellana
(Coca) och vidare med flyg till Quitos flygplats (utanför Quito). Vi
fortsätter uppåt mot den östra av utlöparna av Anderna för att
besöka en fågelskådarutpost. Här finns ofantligt många olika
kolibriarter och även en hel del andra arter. Vi befinner oss i
utkanten av en molnregnskog. Om det någon gång ska lyckats att
ta fotografier på kolibris är det här det ska ske.
Vi är i utkanten av naturreservatet Antisana och om vi har tur ser
vi kondoren som ibland flyger förbi och vid molnfritt väderlek ser
vi den imponerande stratovulkanen Antisana som mäter 5750
höjdmeter. Vi sover en natt i Puembo.

Dag 7

Otavalo och Puembo
Vi åker norrut till staden Otavalo. Från denna lilla stad har kläder
tillverkats och exporterats under århundraden. När spanjorerna
och de efterföljande kreolerna kom till denna plats upptäckte de
fina kläder som producerades härifrån, lamaullskläder och annat
som kom att exporteras ända till Potosí i Bolivia under 1700-talet.
Till en början var det tvingande förhållanden som föranledde den
ökade produktionen. Numera har i princip varje familj från trakten
någon familjemedlem som är ute under några månader per år eller
bor permanent i Europa, Asien eller Nordamerika som säljer kläder
som mestadels produceras i Otavalo. Vi besöker även ett
hantverkscentrum för att lära oss om textilframställningen.
Under dagen besöker vi även ett ekvatormonument där vi pratar
om inkafolkets kunskaper om astrologi och hur de använde sig av
detta för att bedriva ett effektivt jordbruk.
Åter till hotellet i Puembo. Denna ort ligger mycket nära Quitos
flygplats och eftersom flyget till Galapagos går tidigt på morgonen
följande dag slipper vi gå upp fullt så tidigt nästa dag (flygen
brukar avgå tidigt till Galapagos).

Dag 8

Flyg till Galapagos - San Cristóbal
Flyg från Quito ca 3 timmar ut till Galapagosöarna. Galapagos
består av 13 större och 40 mindre öar. Hit kom Charles Darwin år
1835 och med utgångspunkt från hans studier lades grunden till
teorin om utvecklingsläran.
I dag är Galapagos en nationalpark och här återfinns många
endemiska djur och fågelarter. Alla öar har vulkaniskt ursprung
men de skiljer sig åt vad gäller flora och fauna. Det flesta djur är
inte rädda för människan pga att det inte funnits större rovdjur
eller människor på öarna under längre tid. Så man kan komma
nära djurlivet och det är fantastiskt! Det kommer vara mycket bad
och snorkling under dessa dagar. Om någon har dykcertifikat och
vill dyka hör av er så kan vi utforma ett specialprogram åt er
(såsom under vistelsen på Floreana, se längre ned). Vi landar på ön
San Cristobal där vi först ska bo i två nätter på hotell och göra
utflykter på denna ö och sedan fortsätta i fem dagar med
kryssningsfartyg. Ön som Charles Darwin först ankom till i
september 1835. I detta fascinerande landskap med vackra
stränder och lavaberg kan man bl.a. se sjölejon, sjöfågel, finkar och
tättingar och många unga havssköldpaddor och rockor.
På eftermiddagen besöker vi ett uppfödningscentrum för
Galapagossköldpaddor där nyfödda skyddas tills de blir större och
kan fortplanta sig för att säkra artens fortlevnad. De som är minst
hålls förvarade på ett och samma ställe och för att se
förhoppningsvis kunna se de fullvuxna gör vi en promenad i
närområdet. På ön finns det totalt 6000 galapagossköldpaddor. Vi
åker från Galapaguera de Cerro Colorado som det heter ned till byn
Baquerizo Moreno i byn, där hotellet ligger, och för de som vill kan
man promenera bort en bit och ta sig ett härligt eftermiddagsdopp.

Dag 9

León Dormido och San Cristóbal
Idag väntar en härlig dag med framförallt bad och snorkling.
Efter en timmes båtfärd anländer vi till Leon Dormido (Kicker
Rock). Denna klippformation av lava ute till havs har spruckit i två
delar. På den syns blåfotade sulor, nazcasulor och fregattfåglar.
Snorklingen här är fantastisk, en av de bästa på Galapagosöarna
med goda möjligheter att se havssköldpaddor, rockor (Spotted
Eagle Ray) och Galapagoshaj. Här finns också möjlighet att dyka för
dig som har dykarcertifikat (extra kostnad och bokas hemifrån).
På morgonen har vi två snorklingssejourer för de som vill och
därefter äter vi medhavd lunch och på eftermiddagen fortsätter vi
med båt till en strand på San Cristóbal för att uppleva djurliv men
även för att bada och ta det lugnt.
För de som inte är vana att snorkla under dagarna på
Galapagosöarna har vi boj som man kan klänger fast vid (och
flytväst) och personal som hjälper till att underlätta detta, så att
alla kan se lite av undervattenslivet.

Dag 10

Lobería, San Cristóbal och kryssning
På förmiddagen besöker vi Lobería där vi på nära håll kan se stora
havsleguaner och sjölejon. De störs inte nämnvärt av människan
såsom är vanligt på öarna och det händer att man simmar precis
intill dem i vattnet. Efter promenad och simtur här återvänder vi
till hotellet för att plocka upp bagage och följa med på vår
kryssningsyacht San José. Vi bor två och två i bekväma hytter
ombord. Även här har vi med oss en lokalguide med
specialkunskaper om övärlden samt givetvis besättning. För att vi
skall få maximal tid på öarna går vi ofta mellan öarna nattetid.
Vi äter en utsökt lunch på båten och efter det kommer vi till
besökscentret för Nationalparken Galapagos. Här förklaras utförligt
om öarnas geologiska historia, dess vattenströmmar och hur detta
påverkar öarnas flora och fauna, klimatet och hur djuren har
kommit till öarna, och hur de överlevt. Vi får en bild av
människans tid på öarna, från piraternas tid fram till dagens
datum. Nationalparken beskriver några projekt de har för att
förbättra för miljön och djurarterna på öarna. Transport på kvällen
till ön Española.

Dag 11

Ön Española
Ön Española ligger i arkipelagens sydöstra hörn och är en av
högpunkterna av vår kryssning. Den är liten och ganska platt utan
synlig vulkankrater. I området Punta Suarez återfinns fem
häckande sjöfåglarter, galapagosduva och galapagosvråk. Vi ser
även flera arter av reptiler som den färgglada havsleguanen och
lavaödlan. Det är en fotografs och fågelskådares dröm. Arten
Galapagosalbatros häckar endast på denna ö samt en mindre
population på en mindre ö utanför Ecuadors fastland. Det finns
flera endemiska arter att upptäcka på ön.
På förmiddagen besöker vi Gardner Bay på öns östsida har en
underbar strand och här kan du få uppleva hur det känns att
simma eller snorkla i det kristallklara vattnet tillsammans med
färglada revfiskar och här finns ofta även sjölejon och gröna
havssköldpaddor. Denna vita korallstrand är en viktig
häckningsplats för den gröna havssköldpaddan. Efter lunch går vi i
land på öns västsida där den endemiska galapagosalbatrossen
häckar. På höstresan hoppas vi få se när de krävande ungarna bli
matade. Under en lite längre vandring på 4 kilometer, ca 2 timmar,
tar vi del av framförallt det rika fågellivet men även andra
djurarter.
Vi kommer till Punta Suarez där det finns ett spektakulärt blåshål
där havsvatten kommer in underifrån med vågorna och sprutar
upp vattnet ur ett litet hål så att det blir en naturlig fontän. Vid
Punta Suarez (Suarez Point) finns även en väldigt stor koloni
nazcasulor, blåfutade sulor, svalstjärtade måsar och rödnäbbade
tropikfåglar. De havsleguaner som finns på Española blir ljusröda
med turkost bröst och ben under deras häckningssäsong som
sammanfaller med vår resa i februari. På Galapagosöarna finns
även sju endemiska typer av ödlor som kallas lavaödlor och på ön
Española finns en av dessa (Hood lava lizard). Efter middag färdas
båten till ön Floreana där den lägger till, inför nästa dags
aktiviteter.

Dag 12

Floreana och Corona del Diablo
Idag upptäcker vi ön Floreana och vattnen vid den lilla ön Corona
del Diablo. I Punta Cormorant får vi vada i land vid en finkornig
strand för en promenad upp till en vacker stor lagun där flamingos
brukar stå. Den är mellan två lavakoner som ger platsen en speciell
karaktär. I vattnen kring öarna finns massor av färgglada fiskar
men även havssköldpaddor, delfiner, sjölejon, galapagospingvin
och hammarhaj. Vi fortsätter till den lilla ön Corona del Diablo
(Devil´s Crown) där det är utomordentlig snorkling men om någon
hellre vill se på fåglar erbjuds en alternativ aktivitet, för att med en
uppblåsbar båt har chans att se galapagospingvinen, fregattfåglar,
svalstjärtad mås och galapagoshäger.
Floreanahärmtrasten står kanske dock högst på listan. Denna fågel
som på engelska kallas Darwin's mockingbird finns bara kvar på
två av Floreanas mindre grannöar (denna och en annan) och det
var när Darwin mötte den som han såg skillnad mellan dem samt
gentemot liknande arter (samma grundart) på andra öar. Så det
finns alltså möjlighet att se fågelarten som till så stor del har
påverkat vår världsbild i om med Charles Darwins banbrytande
verk Om arternas uppkomst. ”Darwins finkar” är ett 15-tal arter av
tättingar och de är också viktiga beståndsdelar liksom
galapagossköldpaddor som har olika underarter som kommer från
flera olika öar.
Efter lunch går vi i land vid det historiska Post Office Bay för att
lära om människans roll på Galapagos; om tidiga pirater och
valfångare, de första bofasta och om situationen för dagens
invånare. Det finns tid att vara på egen hand för att bada eller
använda kajak som finns på båten. Man kan även vandra upp för
utkiksplatsen Baroness Lookout där det finns en magnifik
utkiksplats.

Dag 13

Santiago och Bartolomé
Galapagsöarna är inte bara fantastiskt djurliv under och över
vattenytan. De ger oss också så mycket kunskaper om geologi och
hur nya djur- och växtarter skapas. Och det känns som att man
kan se krafterna som skapat dessa öarna. På förmiddagen när vi
ankommer Sullivan Bay känns det som att vi har landat på månen.
Denna plats känns så främmande de livfulla andra vi sett men till
höger efter ett tag ser vi den lättfotade krabban Sally, till vänster en
amerikansk gråhäger och i vattnet sköldpaddor och ett rikt marint
liv. Det finns kaktusar och en liten endemisk ormart som heter
Galapagos racer som jagar efter små lavaödlor. Vi promenerar
längs med lavafälten och lär oss om geologi och vulkaner och det
finns ledtrådar om vad som funnits här innan diverse
vulkanutbrott och vad som kommit efteråt; vaporiserade
läderartade träd, miniatyrkoner av vulkaniskt glas. Att öarna kan
vara så olika!
På eftermiddagen åker vi ut till ön Bartolomé som är en av de
yngsta på arkipelagen. Här finns ett litet berg på 115 höjdmeter
som vi går upp på där vi har en av arkipelagens bästa utkiksplatser.
Här har vi fantastisk utsikt över närbelägna öar, vulkaner och
självklart den så avfotograferade Pinnacle Rock som ligger på själva
ön Bartolomé.
Här brukar även Galapagospingvinen ibland ses och ön har även
två fantastiska stränder och mangroveväxlighet. För de som vill
finns det möjlighet att snorkla i den akvarieliknande miljön där det
finns papegojfiskar, kirurgfiskar och ofarliga korallhajar.

Dag 14

Santa Cruz och hemresa
På morgonen åker vi med en mindre båt till ön Santa Cruz och
mangroveskogen Black Turtle Cove. Det känns som vi befinner oss
djupt in i Amazonas, i en mindre sjö men med turkost vatten. Runt
om oss finns dock röd mangroveträd som sticker ned i vattet. Vi
stänger av motorn för en fin avslutande naturupplevelse.
Mangroveskogen är som är som en förskola för fiskar, där de
skyddas bland rötterna innan de simmar ut till större vatten.
Vattnet är kristallklart och man kan se det som simmar och flyter
nedanför. Här finns bruna pelikaner, hägrar, olika arter av rockor
och hajar. Hammarhajar kommer tillbaka till platsen där de föddes
och föder nya avkommor. Minstingarna tenderar att vara nära
vattenytan. På höstresan brukar man kunna se sköldpaddor.
Vi fortsätter till ön Baltra där vårt flyg avgår mot fastlandet. Vi
säger adjö till arkipelagens alla sulor, fregattfåglar, tropiska fiskar,
sjölejon och havsleguaner. Innan vi går ombord på vårt flyg tillbaka
till Guayaquil, Ecuadors största stad- och hamn. Väl framme i
Guayaquil har vi några timmar kvar tills vårt kvällsflyg avgår mot
Europa. I mån av tid hinner vi se lite av staden.

Dag 15

Hemresa
Ankomst till Sverige denna dag.

Råd och tips
Klicka här för att läsa om klimat, valuta och fler praktiska tips inför en resa till Ecuador.
Du som skall resa med oss kommer att få ytterligare praktisk information och tips som är anpassad efter den
specifika resa och avgång du är bokad på.

Färdledare
Våra resor leds av en svensktalande färdledare med specialkunskaper om just den region dit resan
går. Nedan presenterar vi några av våra experter.

Åsa Backevall
Åsa bor med sin familj i Quito Ecuador. Hon är biolog med inriktning på botanik och
har arbetat som färdledare för naturresor runt om i världen sedan 1996. Utöver djupa
kunskaper om djur och natur har Åsa stor kunskap om kultur och samhälle i Ecuador.

Lydia Källberg Normark
Lydia är biolog och har utbildad sig i Costa Rica. Fågelskådning och dykning är några
intressen samt engagemang för bevarande av havssköldpaddor. Hon har arbetat på
olika havssköldpaddsprojekt samt varit forskningsassistent på ön Isla del Coco i Stilla
havet.

Kontaktperson
Pernilla Palacios
Reseproducent
Att resa har sedan länge varit ett sätt att leva för Pernilla. Passionen är att få lära känna
nya kulturer och att vandra i dramatiska landskap. Peru och Nepal är två favoriter dit
hon gärna återvänder. År 2000 gick en av många drömmar i uppfyllelse och det var att
få komma till Tibet, där hon besökte sitt fadderbarn. Pernilla har även bott i Cuzco,
Peru och på senaste resan dit var sonen med. Att resa tillsammans med barn är som
att upptäcka världen på nytt! På fritiden dansas det en hel del. Gärna afrikanskt med
levande, kraftfullt trumspel. Pernilla ansvarar för resor både till Latinamerika och
Himalaya.

pernilla@varldensresor.se

