
REJSEFORLÆNGELSE TIL
AMAZONREGNSKOVEN  
Nyd 4 dage på en lodge i Amazonregnskoven inkl. udflugter og helpension

Rejseforlængelse
til Amazonregnskoven

Rejseforlængelse
til Titicacasøen

På denne forlængelse kan du bo på en regnskovslodge og udforske regnskovens frodige, grønne verden på 
spændende udflugter. Forlængelsen er uden dansk rejseleder, men en engelsktalende lokalguide følger med 
på udflugterne.

DAGSPROGRAM
Dag 1. Fly Cuzco – Puerto Maldonado. Transport til jungelodge i Amazonregnskoven
Du flyver fra Cuzco til lufthavnen i Puerto Maldonado, porten til Amazonregnskoven. Her skal du pakke en
mindre taske med nødvendigheder til de næste dages ophold i regnskoven – den videre transport ind i skoven 
foregår nemlig med båd ad floden Madre de Dios, og der er begrænset plads til bagage om bord. Den 
resterende bagage bliver forsvarligt opbevaret i Puerto Maldonado indtil din hjemrejse.

Sejlturen ad floden fører dig dybere ind i regnskoven, og undervejs kan du være heldig at se nogle af områdets 
dyr, for eksempel alligatorer, skildpadder og hejrer.

Ved ankomsten til lodgen tjekker du ind, og bagefter er der frokost. Værelserne har eget bad/toilet og
myggenet, og der er en pool på lodgen. Se mere om lodgen på http://www.ecoamazonia.com.pe/. Om
eftermiddagen er der udflugt til Abeøen, som ligger tæt på lodgen, ude i floden. Her findes flere forskellige 
abearter, blandt andet edderkopaber, næsebjørne og egernaber, og forhåbentlig er nogle af dem nysgerrige 
nok til at lade sig se! Sidst på eftermiddagen/først på aftenen sejler båden tilbage til lodgen og aftenens middag.

Dag 2. Amazonregnskoven. Vandretur til lagune, udsigtsplatform og sejltur
I dag er der arrangeret en vandretur ind i regnskoven til Cocha Perdida, som betyder ’den tabte lagune’.
Økosystemet er ret uberørt, så dette område med sump og skov er hjem for mange dyrearter, for eksempel 
kaimaner, skildpadder, jaguarer og – naturligvis – mange fisk. Du får mulighed for at overskue området fra 
toppen af en udsigtsplatform i et af skovens højeste træer, 30 meter over jorden. Der bliver også lejlighed til en 
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sejltur i lagunen, hvor man forhåbentlig kan se nogle repræsentanter for dyrelivet under vandets overflade. 
Vandreturen går derefter hjem til lodgen, hvor der er frokost. Resten af dagen er til fri disposition, og måske vil 
du bare dase lidt ved poolen og lade indtrykkene bundfælde sig?

Dag 3. Amazonregnskoven. Vandring og kanotur på Gamitna- og Briolo-floderne
Efter morgenmaden sejles du over floden til en vandresti, der efter lidt vandring fører til floderne Gamitna og
Briolo. Her stiger man om til kanoer, og på de to floders bugtende vande padler gruppen tilbage til lodgen –
med smukke naturoplevelser undervejs. Langs bredderne lever kaimaner, skildpadder og mange insekter som 
fx sommerfugle. Der er middag om aftenen på lodgen.

Dag 4. Hjemrejse
Efter morgenmaden sejles du til Puerto Maldonado, bliver genforenet med din bagage og flyver via Lima hjem til
Danmark.

Pris kr. 4.990,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 990,-

Prisen inkluderer
• Engelsktalende lokalguide.
• Fly Cuzco – Puerto Maldonado og Puerto Maldonado – Lima.
• Transport hotel – lufthavn i Lima.
• Udflugter jf. program.
• 3 overnatninger på lodge i Amazonregnskoven i delt dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse).
• Helpension under opholdet i Amazonregnskoven.

Prisen inkluderer ikke
• Lufthavnsskatter i forbindelse med indenrigsfly (ca. USD 15,-).
• Dansk rejseleder.
• Drikkevarer.
• Drikkepenge.
• Alt ikke nævnt under ”prisen inkluderer”.

Bestilling
Rejseforlængelsen bestilles på telefon på 36 98 98 98 eller via www.albatros-travel.dk – skriv i feltet
”bemærkninger”, hvilken rejseforlængelse du ønsker.

Rejseforlængelsen skal bestilles i forbindelse med bestilling af selve rejsen. Vi kan desværre ikke garantere 
ledig plads på hotel, fly osv. på alle afrejsedatoer.

Albatros Travel A/S
Tøndergade 16
DK-1752 København V

+45 36 98 98 98
+45 36 98 98 99

Tlf.:
Fax:
Man - Fre: 9:30-17:00
Lør - Søn: 10:00-15:00

info@albatros-travel.dk
www.albatros-travel.dk

E-mail:
Web:
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