
Kryssningen görs på floderna Tapajós och Arapiuns som båda har klart vatten som 
är ljummet året runt. Vid avfärden från Santarem får du också uppleva det magiska 
”Encontro das águas” Vattnens möte, då Amazonasfloden med sitt bruna vatten 

möter Tapajósflodens klara vatten och flyter sida vid sida flera kilometer utan att blandas. 
Kryssningen avslutas i det tjusiga Alter do Chão, som med sina vita sandstränder kallas Amazonas Karibien.

Många äventyr väntar dig! 

Djungelexpeditioner till fots och med kanot för att utforska områdets fantastiska djurliv. De djur som man 
har störst chans att se är kajmaner, floddelfiner, apor, sengångare och exotiska fåglar som hägrar, tukaner 
och papegojor.

Strandhugg på öde sandstränder och härliga simturer i det klara, ljumma vattnet.

Besök i olika lokala projekt för att se hur man kan försörja sig i djungeln.

 

Kryssning i Amazonas
5 Dagars expedition Arapiuns!

www.sierratours.se



Dag 1:
Alter do Chão

Dag 2: 
Ombordning i Santarem
Vi går ombord på vår båt i den livliga hamnen i Santarem, där det avgår och ankommer båtar från hela Amazonas. 

Vid Santarem får du uppleva det magiska ”Encontro das águas” som betyder Vattnens  möte, 
då Amazonasfloden med sitt bruna vatten, liknande kaffe med mjölk, möter Tapajósflodens klara 
vatten. De båda floderna flyter sida vid sida i flera kilometer utan att blanda sig. Detta beror på 
flodernas olika hastighet, temperatur, densitet och olika PH-värden, den ena basisk den andra sur. 

I Jari-kanalen ska vi besöka caboclos, som mestiser kallas i Amazonas.  De bor i traditionella hus byggda på pålar, 
eftersom vattnet i floden stiger åtskilliga meter under regntiden. I regnskogen går vi på spaning efter sengångare 
och apor. Därefter ger vi oss ut på fisketur för att fiska piraya. På flodslätterna finns stor chans att se kajmaner.

Sedan åker vi uppför floden Tapajós till floden Arapiuns som också har klart vatten.  Vi lägger till vid den ljuvliga 
sandstranden Ponta de Pedras. Före middagen kan du njuta av ett skönt bad i det ljumma och rena vattnet. 

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.

www.sierratours.se



Tidigt på morgonen går färden till badorten 
Alter do Chão, som med sina vita sandstränder 
kallas Amazonas Karibien. I Alter do Chão finns 
den tjusiga sandön som kallas Kärlekens ö. 

I Alter do Chão ska vi vandra upp på berget Piroca, 
110 m högt, varifrån vi har en spektakulär utsikt 
över Tapajós floden, Lago Verde (Gröna sjön), 
Amazonasfloden i norr och Alter do Chão i söder. 

Därfter gör vi en tur på Lago Verde (Gröna 
sjön) där det också blir tid till bad. Efter 
en god lunch åker vi tillbaka till hotellet.

Måltider: Frukost och lunch

Dag 4:
Alter do Chão – Brasiliens Karibien

Efter frukost besöker vi byn Urucureá vars 
invånare är ättlingar till indianer. Vi blir visade 
deras vackra och färgglada hantverk av palmblad. 

Därefter åker vi till två andra byar där vi besöker 
lokala projekt med sköldpaddsuppfödning och 
biodling. Här kan du köpa honung från Amazonas.

Vi gör sedan strandhugg vid Ponta 
Grande, en sagolik öde vit sandstrand av 
finkornigaste sand som i kombination med 
det klara vattnet inbjuder till ljuvliga bad. 

På kvällen blir det traditionell middag från 
Amazonas – Piracaia- grillad fisk på stranden.

Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag 3:
Besök i lokala projekt i byarna Urucureá,  Corocas och Atodi / Ponta Grande
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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 5:
Transfer från hotellet i Alter do Chão 
till Santarems flygplats.



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)  

5 Dagars Expidition i Amazonas
Avgångar året runt!
Den bästa tiden att resa hit är från maj t o m januari.
Pris per person standar från:14 900SEK (minst två deltagare) 

Pris per person Comfort från: 27 400SEK (minst två deltagare)     
Exkl. Internationellt flyg tur och retur från Stockholm, Göteborg, Köpen-
hamn 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 nödvändiga
utanför vår kontroll. Vänligen 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.

- 4 Frukost
- 3 Luncher
- 2 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***
- 2 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


