Amazonas Jungel og Tambopata naturreservat 4 dagers
Har du ikke så mange dager til rådighet, men gjerne vil oppleve Amazonas fantastiske regnskog og dyreliv, er en 4 dagers tur i Tambopata naturreservat midt i blinken for deg. Inne i Tambopata naturreservat
ligger Ñape Lodge, og det er et perfekt utgangspunkt for å se kaimaner, den sjeldne kjempeoteren (‘Lobos
del Rio’ – eller flodens ulver som de innfødte kaller de), vannfugler og mange ulike ape arter. I selskap
med en guide kan du til og med få være med på natt-tur i jungelen, en helt spesiell opplevelse som gir deg
ennå mer forståelse for dette egenartede økosystemet.
Uansett om du opplever Tambopata naturreservat sittende i en kano ute på vannet med bare padleårens
stille plask som bakgrunnslyd, eller du går sammen med våre erfarne guider midt inne i jungelen, kan vi
garantere en opplevelse du kommer til å fortelle mye og lenge om når du kommer hjem. Velkommen til
Amazonas og jungelen!

Dag 1: Ankomst Ñape Lodge
Vi møtes på flyplassen i Puerto Maldonado, og du vil
få 15-20 minutter til å pakke om bagasjen for turen
inn i jungelen. Unødvendig bagasje lagres på lodgens kontor 5 minutter unna flyplassen.
Bussturen til urfolks-samfunnet Infierno tar omtrent
45 minutter, og herfra går turen videre med båt i en
halvtime. Etter en avslappende båttur gjennom fantastisk natur, ankommer vi lodgen, der manageren
møter oss og forteller mer om aktivitetene og oppholdet. Den første aktiviteten er bueskyting. Et
medlem a samfunnet forteller om hvordan bue og
pil ble brukt til jakt i området, or for de som ønsker
det, er det mulig å teste egne ferdigheter med buen.
Etter middag, er det ut i båt for å lete etter kaiman
med lommelykt. Rød refleksjon fra lyset fra lyktene
i kaimanens øyne vil avsløre hvor dyrene befinner
seg. Dette er en god anledning til å observere andre
nattaktive dyr i tillegg til kaimaner. (L,M)

www.machetetours.no

1 Side

Dag 2: Ñape Lodge
Etter frokost går turen med båt og til fots til en innsjø i reservatet. Vakker natur omgir oss når vi lar
oss føre over vannet på en flåte. Et variert fugle- og
dyreliv, som hoatzin, aper, ara-papegøyer, svarte
kaimaner — og om vi er riktig heldige, en familie av
kjempeoterne som lever i innsjøen. På vei tilbake til
lodgen passerer vi en «Parrot clay lick», et sted der
papegøyer samles for å spise leire. Hit kommer araer og andre papegøyer for å spise salt, grunnen til
denne oppførselen antas å være at salet fra leiren
virker rensende for papegøyene, som har en diett
bestående av frukt.
Etter lunch går turen til Ñape botaniske hage, en
hage med medisinske planter. Her møtes vi av
samfunnets shaman, som vil snakke med oss om
bruken av naturmedisin og planter, som benyttes av
menneskene her til å kurere sykdom. Man får også
muligheten til å besøke lokalene der medisinen er
preparert. Etter middag er det tid for en nattevandring langs en av lodgens stier. Vi søker etter insekter, amfibier, taranteller, flaggermus og nattaktive
fugler, mens vi lytter til de mange lydene som er i
jungelen nattestid. Er vi heldige, kan vi også få øye
på nattaktive pattedyr. (F,L,M)

Dag 3: Ñape Lodge
Etter frokost tas vi med til et sted pattedyr samles for
å spise leire. I motsetning til papegøyene, er disse
vanskeligere å få øye på, da de er mer reserverte,
og å komme til leiren er ikke like rutinemessig for
pattedyrene som for fuglene. Er man heldige, kan
man få øye navlesvin, hjort, ekorn og tapir. Etter
lunch tar vi en kort båttur til en økologisk fruktgård
tilhørende et medlem av samfunnet i Infierno. Dette
medlemmet har utviklet en rekke populære og ukjente sorter. (F,L,M)
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Dag 4: Tambopata til Cusco/
Lima

Etter en god frokost fraktes dere til lodgens kontorer i Puerto Maldonado, der vi henter eventuell
overflødig bagasje, før vi fraktes til flyplassen.
Obs: Et besøk i Tambopata naturreservat og Ñape
Lodge kan enkelt kombineres med en rundreise i
Peru eller med andre aktive turmål, f.eks. et besøk
til det store Kuelap fortet i Chachapoyas, trekking
i Colca Canyon på Inkastien eller byliv i Arequipa. Kontakt oss så snakker vi nærmere om dine
muligheter! (F)

PRISINFORMASJION:
• Pris pr person i dobbeltrom: 3,200 kr.
• Enkeltromstilegg: 960 kr.
VIGTIGT

• Denne reisen kan kombineres med andre reiser, du kan også legge inn tidligere ankomst eller senere
hjemkomst dersom ønskelig. Ta kontakt for en prat om dine muligheter.
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Dette er inkludert
Personale
Jungelturer inkluderer en tospråklig sertifisert natur- og villmarks guide. Våre guider har med seg førstehjelpsutstyr i tilfelle av at uhellet mot formodning skulle være ute.
Profesjonelle båtførere, profesjonell kokk og annet personale på Lodgen.
Innkvartering
Fine og komfortable rom med eget baderom med varmt vann. Det vakre middagsområdet har en spektakulær
utsikt ut over Lake Sandoval.
Lokale turer og aktiviteter
Turer med båt, kano og katamaran på Lake Sandoval. Fotturer i jungelen ifølge overstående dagsprogram.
Transport
Innenriksfly til Puerto Maldonado fra Cuzco eller Lima, hvis dette er bestilt på forhånd.
Transfer til og fra den lokale flyplass og Nape Lodge.
Måltider
Gode og næringsrike måltider lages av vår profesjonelle kokk og hans kjøkkenpersonale på Sandoval Lodge.
De bruker så langt som mulig lokale råvarer. Frukt og nyfanget fisk er virkelige delikatesser i dette området.
(Har du spesielle krav eller ønsker til maten, f.eks. allergier eller fordi du følger en vegetarisk diett, si vennligst
fra om dette allerede når reisen bestilles.)
Reisegaranti
Reisegaranti gitt gjennom reisegarantifondet er inkludert.

Ting som er smart å ta med seg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En god ryggsekk (30 liter er anbefalt)
Gode tursko.
Komfortable klær som passer til både kaldt og varmt klima.
Vind- og vanntett jakke (Gore-Tex er bra)
Vannflasker/vannrensetabletter
Kamera (et vanntett kan være nyttig)
Ekstra kamerabatterier
Penger til egne utgifter – dollar er enkle å veksle, det finnes minibanker i større byer.
En kopi av passet ditt og reisedokumenter
En kopi av reiseforsikringen.
Myggmiddel (DEET er bra)
Solkrem, solbriller, solhatt
Lommelykt med ekstra batterier.
Badetøy
Kikkerter (bra for å se på dyrelivet)
En liten førstehjelpsboks
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Følgende er ikke inkluderet
• Rejseforsikring er ikke inkluderet – en god police, der omfatter alle tur aktiviteter og mulige sundhedsmæssige nødsituationer kan varmt anbefales og bør betragtes som en prioritet
• Drikkepenge til personalet er generelt forventet i Peru, men ikke tvungent
• Indenrigsfly, samt lufthavnsskat og afgifter forbundet, til Puerto Maldonado eller fra Puerto Maldonado
• Måltider som ikke er specificeret i programmet
• Alkoholiske drikke

Informasjon om Peru
Vær, høyde, geografi og temperatur
Vær: Den beste tiden å besøke fjellene og jungelen i Peru er i mai til oktober, den såkalte tørrperioden (dry season).
Det kan imidlertid bli både kaldt og tåkete langs kysten i denne perioden. På grunn av høyden kan det bli kaldt, selv i
tropene. På høyder over 1400 meter kan det være smart å ta med seg varmere klær mens de i lavlandet holder med
lettere klesplagg. Temperaturene varierer fra null i høylandet til +35 grader i det tropiske lavlandet. Når man oppholder
seg i høyden, anbefales det å drikke mye vann. I tillegg til at man tar det litt med ro de første dagene, til man har akklimatisert seg i høyden.
Kultur/språk
Peru er en blanding av den innfødte kulturen og arv fra den europeiske kolonitiden. Urfolksgruppene tilhører den mer
fattigere delen av samfunnet og noen ganger oppstår det spenninger mellom disse ulikhetene. Spansk snakkes universelt, men i landet snakkes også urspråkene Quechua og Aymara, i tillegg til noen flere språk som snakkes av de ulike
etniske gruppene.
Mat
Et stort utvalg av interessante retter er tilgjengelig i Peru. En av de mest berømte rettene er den såkalte Ceviche – rå
fisk marinert i sitronsaft. Fiskeretter i Amazonasområdene kan være helt praktfulle. Peru er potetens hjemland. I fjellområdene kan man spise en potetbasert rett «papa a la huancaina» – poteter toppet med krydret melk og ostesaus. Det
finnes også et stort utvalg av supper, og du kan også prøve en alpakkabiff tilberedt på en peruansk grill.
Men i de større byene finnes det også et stort utvalg av internasjonal mat!
Helse, sikkerhet og visum
Ikke drikk vann fra springen, kjøpe flaskevann. Spør legen din om de nyeste rådene om lokale helserisikoer. Peru er
stort sett et trygt land, men var alltid oppmerksom på risiko for ran. Spør ditt lokale personale om ytterligere informasjon.
For turistreiser til Peru på under 90 dager, er det ikke nødvendig med visum for norske statsborgere. Du må kanskje
vise at du har en returbillett og at du har tilstrekkelig med midler til oppholdet ved ankomst. Pass må medbringes og det
må være gyldig i 6 måneder etter hjemkomst.
Les mer informasjon om Peru på www.peru.travel

Machete Tours kontaktinfo / nødnummer.
•
•
•
•
•
•

Norge kontoret: tlf. (+47) 469 13 553
Cuzco kontoret: tlf. (+51) 84 224829
24 timers nødnummer:
Peru: +51 964150238 (Lima),
Sweden: +46 (0) 760461860
reise@machetetours.no			
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