
Kryssningen görs på Tapajósfloden ut till nationalparken Tapajós, som har en mycket rik fauna och 
flora. Du färdas i ett enastående vackert landskap, där den frodiga djungeln kantas av paradisiska 
vita sandstränder. Bara inom nationalparken finns det 160 km sandstränder.

Många spännande upplevelser väntar dig!

Djungelvandring till de gigantiska sumaúmaträden, Amazonas största trädart. Under vandringen lär vi oss 
om indianernas mångtusenåriga kunskaper.

Strandhugg på undersköna vita sandstränder och ljuvliga simturer i det klara, ljumma vattnet.

Besök i lokala projekt för att få en inblick i det vardagliga livet i Amazonas.

Besök hos Mundurukuindianer, vars befolkning idag uppgår till cirka 11 600 personer.

Superb mat med massor av tropiska frukter och under den tropiska stjärnhimlen kan du avnjuta en god 
Caipirinha, Brasiliens nationaldrink.

Kryssning i Amazonas
6 Dagars expedition Munduruku!
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Dag 1:
Alter do Chão

Dag 2: 
Alter do Chão / Nationalparken Tapajós /Byn Maguary
Efter frukosten går vi ombord på vår båt som tar oss till Nationalparken Tapajós. Den har en yta på 550 000 
hektar och har en mycket rik fauna och flora. Vi färdas i ett enastående vackert landskap, där den frodiga 
djungeln kantas av paradisiska vita sandstränder.  Bara inom nationalparken finns det 160 km sandstränder.

Vi gör ett besök i byn Maguary, som är en del av nationalparkens projekt till stöd för en hållbar 
användning av regnskogens naturresurser.  Här finns ett latexkooperativ och vi får se hur man 
tappar gummiträd och får förklarat processen till färdig latex. Här säljs originella latexsandaler och 
olika saker gjorda av latex. Man producerar också vegetabiliska oljor, såsom andiroba och copaíba.

Efter lunch åker vi tre kilometer längre in i nationalparken till en av de minsta byarna, Jamaraquá, där vi 
kan ta oss ett skönt bad i floden. I djungelnatten hör vi de högljudda vrålaporna och grodornas kväkande.

Måltider: Frukost, lunch och middag

Ni blir hämtade på flygplatsen i Santarem för en cirka halvtimmes transfer till Alter do Chão. Efter incheckning 
på hotellet har ni egen tid till avkoppling efter flygresan. I den mysiga lilla byn finns det flera bra restauranger.
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Det är underbart att vakna och se solen gå 
upp över regnskogen. Med dagens första 
solstrålar börjar fåglarna sin ljuva morgonkonsert. 

Efter frukost färdas vi i tre timmar till en vacker strand 
där vi stannar för lunch. På eftermiddagen gör vi 
en djungelvandring på 2, 5 timmar och slår sedan 
läger för övernattning i hängmattor i en hydda. 

Det är en magisk upplevelse att sova ute 
i djungeln med alla nattljuden. Alternativ 
till övernattningsutflykten: dagstur i 
djungeln eller bad och sol vid båten.

Måltider: Frukost och lunch

Dag 4:
Jamaraquá

Efter frukost gör vi en djungelvandring i primär 
regnskog med riktigt stora träd, bland annat de 
jättelika sumaúmaträden, som är den största 
trädarten i Amazonas.  Under vandringen berättar 
vår guide om indianernas mångtusenåriga 
kunskaper i deras användning av djungeln, både 
för medicinskt bruk och till att bygga både båtar 
och hus. Förhoppningsvis hittar vi också apor.

På eftermiddagen åker vi uppför floden 
Tapajós i cirka 4 timmar för att möta Tapajós 
urbefolkning, indianstammen Munduruku. 
Idag uppgår dess befolkning till cirka 11 600 
personer. De berättar för oss om sin kultur och 
visar oss sina danser och inhemska ritualer.

Måltider: Frukost och lunch 

Dag 3:
Jamaraquá
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Måltider: Frukost

Vistelsen kan förlängas med flera  sol – och baddagar i Alter do Chão eller kombineras med andra resmål i 
Brasilien.  

Dag 6:
Transfer från hotellet i Alter do Chão till Santarems flygplats.

Vid övernattning i djungeln lagas frukosten över öppen eld och serveras i hyddan. Efter en kort vila vandrar 
vi tillbaka till båten. Lunch äter vi hemma hos lokalbefolkningen. På eftermiddagen åker vi tillbaka till hotellet 
i Alter do Chão.

Hotell: Alter do Chão
Måltider: Frukost och lunch

Dag 5:
Jamaraquá / Alter do Chão
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FÖLJANDE INGÅR:

PERSONAL

Svensk eller engelsktalande guider vid alla utflyktsmål. 

BOENDE

Om något av nedanstående hotell ej är tillgängligt vid restillfället bokar vi ett annat hotell i likvärdig standard.
Tourist Class hotell:

LOKAL TRANSPORT

TRANSFERS TILL OCH FRÅN FLYGPLATSER

Vid ankomst till olika flygplatser i Sydamerika hämtas du av vår personal eller vår representant, som kommer 
att stå i ankomsthallen med en skylt med era namn på. Vid avresa skjutsas du återigen till flygplatsen.
Ni kommer att få reda på när ni ska hämtas, när ni kommer till resedestinationen.

MÅLTIDER (SE DAGSPRESENTATIONEN FÖR DETALJER)  

6 Dagars Expidition i Munduruku
Avgångar året runt!

Den bästa tiden att resa hit är från maj t o m januari.
Pris per person standar från: 15 900 SEK (minst två deltagare) 

Pris per person Comfort från: 35 500 SEK (minst två deltagare) 
       
Exkl. Internationellt flyg tur och retur från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn eller Oslo 
med KLM, Air France och American Airlines.m.m.
Observera: Flodkryssningen i Amazonas kan kombineras med sol – och baddagar i Alter do Chão eller 
med andra resmål i Brasilien.  

Kontakta oss för mer information och priser.
Vi på Sierra Tours reserverar oss för eventuella ändringar som är nödvändigautanför vår kontroll. Vänli-
gen kontrollera visum, vaccinationer, avbeställningsskydd och reseförsäkringar i god tid innan avresa. 
Om du önskar att förlänga resan med en tidigare avgång, eller en senare hemresa, kan detta ordnas. 

Priserna är baserade på dagens datum (2016-01-01) kända kostnader och valutakurser. Vi reserverar 
oss för ändringar av dessa. Vi reserverar oss också för omkastningar i programmet.

*

*

PRISINFORMATION

- Alla utflykter på kryssningen.

Notes: Om du är vegetarian, har någon allergi eller 
andra speciella önskemål, vänligen meddela oss 
detta vid bokningstillfället.

- 5 Frukost
- 4 Luncher
- 3 Middagar

- Reseförsäkring. En bra policy som täcker alla 
aktiviteter samt vid eventuella medicinska nödfall 
rekommenderas starkt och borde anses som en 
prioritet!
- Måltider som inte nämns i programmet
- Alkoholhaltiga drycker
- Dricks

- 3* Hotell i Alter do Chão 
- 2 Nätter på hotell Beloalter– Alter do Chão***
- 3 Hyttnätter på Vento em Popa eller Nenga eller 
Donga.
- Standardbåt Vento em Popa: 2 hytter med 
våningssäng och 1 hytt med 2 enkelsängar. Hytterna 
har fläkt.  

Alla hytter har privata badrum. Max 6 personer.

- Lyxbåtar  Nenga och Donga: luftkonditionerade 
hytter och matsal, 2 hytter med dubbelsäng, 3 
hytter med våningssäng. Alla hytter har privata 
badrum. 
Max 10 personer.
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DETTA INGÅR INTE


