
U pplev Alter do Chãos vita sandstränder och Tapajós djungel! Den bästa tiden att resa hit med tanke 
på väderleken är från maj t o m januari. Vattennivån är som högst i maj och som lägst i november, 
som är den torraste månaden. OBS! Våra destinationer i Amazonas har klart vatten, vilket gör att 

det inte är problem med mygg eller malaria.

 den vackra  badorten Alter do Chão får du njuta av dess vita sandstränder och klara vatten, som är ljummet året 
om. Här gör du en utflykt med båt på Lago Verde (Gröna sjön) och på floden Tapajós för att spana efter floddelfiner. 

I nationalparken Tapajós bor du hos lokalbefolkningen och sover i hängmatta. Begränsat 
antal sängplatser finns.  Nationalparken har en yta på 550 000 hektar och har en mycket rik 
fauna och flora. Här varvas utflykter med sol och bad och avkoppling i hängmattan. Många 
spännande upplevelser väntar dig; att i kanot glida fram i översvämmad djungel och njuta av 
fågellivet, fiska pirayor och i mörkret spana efter kajmaner, som guiden fångar med händerna.  

Du gör vandringar i regnskogen och får prov på indianernas mångtusenåriga kunskaper om användningen 
av djungelns växtlighet. Du går på spaning efter apor, agutier, sengångare och andra djur. En 
höjdpunkt är vandringen till de jättelika sumaúmaträden som det behövs 25 personer för att omringa.

Äventyrsresa till Amazonas
7 dagars rundresa!
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Dag 1:
Alter do Chão

Dag 2:
Delfinspaning
Vid en rundvandring I byn är det intressant att besöka Arariba, som säljer konsthantverk från många 
indianstammar i Amazonas. Till lunch rekommenderas färsk fisk på strandrestaurangerna som placerar stolar 
och bord ute i det varma vattnet. Eftermiddagens utflykt börjar med en vandring upp på berget Piraoca, 
varifrån det är en hänförande utsikt över regionen. Sedan får du åka båt på floden Tapajós och spana efter 
floddelfiner, både gråa och rosa, och beskåda  den magiska solnedgången.
Hotell: Hos lokalbefolkningen
Måltider: Frukost, lunch och middag

Hotell: Pousada do Tapajós  Alter do Chão ***

Du blir hämtad på flygplatsen i Santarem för en ca halvtimmes  transfer till Alter do Chão. Efter incheckning på 
hostelet har du egen tid till avkoppling efter flygresan. I den mysiga lilla byn finns det flera bra restauranger.
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Efter frukost ska du åka båt i ca en och en halv timme ut till nationalparken Tapajós.  Här bor du hos 
lokalbefolkningen och sover i hängmatta. Begränsat antal sängplatser finns. På eftermiddagen kan du bada 
och åka kanot i igarapén – (översvämmad djungel) och njuta av stillheten och fågelsången. Före återfärden 
får du uppleva ännu en magisk solnedgång över floden Tapajós.
Hotell: Hos lokalbefolkningen
Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag 3:
Båt till nationalparken Tapajós
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Hotell: Hos lokalbefolkningen
Måltider: Frukost, lunch och middag

Djungeltur till de enorma sumaúmaträden, som det 
behövs 25 personer för att omringa. Efter närmare 
en mils vandring, dock mestadels platt terräng, 
är belöningen ett imponerande möte med dessa 
gigantiska träd. 
Under vandringen berättar vår guide om indianernas 
mångtusenåriga kunskaper i deras användning av 
djungeln.

Hotell: Hos lokalbefolkningen
Måltider: Frukost , lunch och middag

Nationalparken Tapajós har ett mycket rikt djurliv. Vår guide som är en riktig Tarzan, har bott hela sitt liv i 
djungeln. Efter frukost blir det djungelvandring med spaning efter apor och andra djur såsom sengångare, 
agutier och trädpiggsvin. På eftermiddagen kan du fiska piraya och nappar det så blir det stekt piraya till 
middag.  På kvällen blir det kajmanspaning och vår guide fångar kajmaner med händerna. I mörkret kan man 
se kajmanernas ögon lysa, riktigt häftigt!

Dag 5:
Apspaning,piraya & kajmaner

Dag 4:
Djungelvandring
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Beroende på när ert internationella flyg avgår kan det ges möjlighet att ytterligare 
njuta av Alter do Chao med flera nätter  eller kombinera med andra resmål i Brasilien. 
Vi har transfer till Santarems  internationella flygplats, vilket avslutar vår Amazonasresa. 
Hotell: Pousada do Tapajós  Alter do Chão ***
Måltider: Frukost 

Dag 10:
Alter do Chão

Dag 9:
Alter do Chão
Efter frukosten gör vi ett besök i ett  latexkooperativ. Vi får se hur man tappar gummiträd och får förklarat 
processen till färdig latex. Här kan du köpa originella latexsandaler och olika saker gjorda av latex.  

Efter lunch återresa till Alter do Chão.

Hotell: Pousada do Tapajós  Alter do Chão ***
Måltider: Frukost
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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:

InTernATIonell och 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)  

Äventyrsresa till Amazonas 7 D
Avgångar året runt!
Pris per person från :  11 900 sek (minst två deltagare) 
1 deltagare: tillägg  3 450sek      
Exkl. Internationellt flyg tur och retur från Stockholm, Göteborg, 
Köpenhamn eller Oslo med KLM, Air France och American Airli-
nes.m.m.
Observera: Resan kan förlängas med sköna sol-och baddagar i 
Alto Do Chão eller kombineras med en kryssning i Amazonas  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, avbeställnings-
skydd 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

- Internationellt flyg tur och retur från Stockholm,      
Göteborg, Köpenhamn eller Oslo till Santarem 
Brasilien. 
- Alla flygskatter.
- Alla turer i Alter do Chão och Tapajós

- Transfer till och från flygplatsen
- Alla rundturer nämnda i programmet
- Båtresor mellan varje destination mm.

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

- 7 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
- Inga drycker
- Dricks

- Boende på hostel i Alter do Chão och hos lokalbefolkningen i Tapajós. 
  Det är möjligt att betala tillägg för hotel i Alter do Chão.
- 3 nätter på Hostel Pousada do Tapajós  Alter do Chão 
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