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AFREJSE HVER DAG FRA APRIL TIL NOVEMBER

AMAZONAS I DET 
SYDLIGE PERU
RIO HEATH WILDLIFE CENTER OG SANDOVAL
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Ankomst til Puerto 
Maldonado. Sejlads 
til Rio Heath Wildlife 
Center eller Sandoval

Vandreture i junglen
Sejltur på floden
Aftenvandring i junglen

Vandreture i junglen
Sejltur på floden
Aftenvandring i junglen

Retur til Puerto 
Maldonado eller til 
Sandoval Lake Lodge

Mulig tilbagerejse til 
Cusco eller Lima

KORT FORTALT REJSEKODE:
VSE-021



   3    AMAZONAS  I DET SYDLIGE PERU   3 

PRISER
Per person i delt dobbeltværelse

Rio Heath Wildlife Center 4 dage 6.065 kr.
Rio Heath Wildlife Center 5 dage 7.765 kr.

RHWC 3 dage, SLL 1 dag  7.765 kr.
RHWC 3 dage, SLL 2 dage  8.805 kr.

SSL 3 dage ved 1 person  5.117 kr.
SSL 4 dage ved 1 person  6.325 kr.
SSL 3 dage ved 2-4 personer  3.515 kr.
SSL 4 dage ved 2-4 personer  4.980 kr.
SSL 3 dage ved 5-9 personer  3.370 kr.
SSL 4 dage ved 5-9 personer  4.840 kr.

RHWC = Rio Heath Wildlife Center
SLL = Sandoval Lake Lodge

Inkluderet i prisen:
• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Transfer lufthavn Puerto Maldonado - kontor i byen
• Opmagasinering af bagage på kontor i Puerto Maldonado
• Lån af vandtæt taske til bagage under jungeturen
• Lån af gummistøvler til jungleturen
• Transfer kontor - havnen i Puerto Maldonado
• Sejlads i motorkano til junglelodgen
• Engelsktalende guide under hele turen og på alle udflugter
• Alle måltider, morgenmad, frokost, aftensmad, alle dage
• Drikekvand, kaffe og te på lodgen
• Alle guide udflugter til fods og i kano fra lodgen
• Sejlads i motorkano tilbage til Puerto Maldonado
• Transfer havnen - kontoret - lufthavnen i Puerto Maldonado

Ikke inkluderet i prisen:
• Fly Lima / Cusco - Puerto Maldonado t/rt
• Drikkevarer ud over vand, kaffe og te
• Drikkepenge
• Afbestillingsforsikring
• Rejseforsikring
Vi er agent for Gouda Rejseforsikring og kan tegne 
dækkende forsikringer.

Rejsen er omfattet af Pakkerejseloven
Rasmussen Travel er medlem Rejsegarantifonden

OM REJSEN

Kontakt
Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev 
Tlf. 21 72 44 56 
Mail: he@rasmussentravel.dk
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Lodgen har ti bungalower med eget bad, og et stort spiserum 
med bar og lænestole. Alle vægge i lodgens bygninger er 
fintmasket trådnet, så myg ikke kan passere. 

På skrænten ned mod floden står der en bygning med 
hængekøjer, så man kan ligge og nyde flodens stille løb.

Under opholdet er alle måltider inkluderet, og der er gratis 
mineralvand samt te og kaffe hele tiden.

VÆRELSER, FACILITETER OG
FORPLEJNING

Lodgen - eller junglehotellet Rio Heath Wildlife Center er den 
mest isolerede og fjernest beliggende af de mange lodger, 
som man sejler til fra Puerto Maldonado. Det er samtidig den 
eneste lodge på Río Heath, der danner grænse mellem Peru 
og Bolivia. Sejladsen tager cirka tre timer ned ad Madre de 
Dios og knap to timer op ad Río Heath.

Madre de Dios er flere hundrede meter bred, mens at Rio 
Heath er meget smallere. Her føler man virkelig, at man er i 
junglen og at den ikke blot ses som en grøn stribe langt væk. 
Ved udmundingen af Río Heath ligger på den peruanske side 
et lille samfund, Puerto Pando, hvor guiden lader rejsende 
registrere. Det samme sker på den bolivianske grænsepost 
Puerto Heath. Som rejsende skal man ikke vise pas, da der 
ikke er migrationsmyndigheder på stedet. 

Junglen på den peruanske side af floden er i nationalparken
Tambopata, og er dermed omfattet af meget strenge 
restriktioner, der blandt andet betyder, at kun nogle familier 
tilhørende det lokale folk ese-eje må jage og samle 
paranødder. Derfor ligger lodgen på den bolivianske side, 
hvor junglen er lige så vildtrig, men ikke er underlagt samme 
regler. En halv times sejlads op ad Río Heath, når man den 
bolivianske nationalpark Madidi. 

RIO HEATH WILDLIFE CENTER
ADGANG OG PLACERING



   5    AMAZONAS  I DET SYDLIGE PERU   5 

DAG 
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I dag starter vi meget tidligt at besøge den mest spektakulære
attraktion i dette område; Skrænten med det saltholdige
ler, hvor papegøjer samles. De spiser mineralerne for at 
neutralisere visse toksiner i deres daglige kost (giftige bær og
hallucinogene planter). Somme tider de samles i hundreder.
Dette larmende og uforglemmelig show stå på i to eller tre 
timer, og kan omfatte mange arter af papegøjer og parakitter. 
Meget få sådanne skrænter er tilgængelige i denne del af 
Amazonas. I oplever skrænten fra en flydende platform med 
kamuflage.

Efter frokost vandrer I til det punkt, hvor skoven brat giver 
vej til den store Heath-savanne. Sletten er et resultat af dårlig 
jord og ekstreme klimatiske cyklusser af tørke og 
oversvømmelser. Det er den største intakte tropiske savanne 
i Amazonas og er levested for endemiske fugle og pattedyr. 
Blandt kolibrier og ulve. Ved kanten af skoven er en platform, 
der giver mulighed for en fantastisk udsigt over de vidtstrakte 
græsarealer med buske og palmer.

Om aftenen laver I muligvis en nattevandring i junglen til en 
skrænt, hvor man kan være heldig at se tapir.

Det er hver dag guiden der afgør, hvilke ture man laver.

BESØG VED SALTSKRÆNT OG 
TUR TIL SAVANNEN HEATH

Ved ankomsten til lufthavnen i Puerto Maldonado, bliver I 
modtaget af en repræsentant eller guide for det turbureau, der 
ejer Rio Heath Wildlife Center. Fra lufthavnen kører I til 
bureauets kontor i Puerto Maldonado.

På kontoret pakker I jeres nødvendige bagage til jungleturen i 
en paksæk, som I får udleveret. Den øvrige bagage efterlader I 
på kontoret. I får også udleveret gummistøvler til vandringerne 
i junglen.

Fra kontoret kører I til flodbredden på Tambopatafloden, hvor 
I stiger ombord i en motorkano. Efter en kort sejlads kommer 
I ud på den store flod Madre de Dios, Guds Moder.  Den sejler 
I ned ad til udmundingen af floden Río Heath, som danner 
grænse mellem Peru og Bolivia. 

Under sejladsen op ad Río Heath kan I sandsynligvis se høge, 
skarver, gæs og måske en flodsvinfamilie. Flodsvinet er ver-
dens største og kan veje op til 55 kg. 

Sidst på eftermiddagen når I Heath River Wildlife Center. Efter 
at være blevet indkvarteret i jeres værelser, byder kokken på 
middag.

FLY TIL PUERTO MALDONADO
BÅD TIL RIO HEATH WILDLIFE C.
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Vi forlader lodgen ved daggry og sejler ned ad Río Heath. 
Tidligt om morgenen er dyrene mest aktive, så det gælder om 
at holde skarpt øje med, om en jaguar er på jagt ved 
flodbredden.

Sejladsen fortsætter op ad Madre de Dios til Puerto 
Maldonado. På kontoret får I jeres bagage, inden I bliver kørt 
til lufthavnen og stiger om bord på et fly til Cusco eller Lima.

MORGENSEJLADS PÅ RÍO 
HEATH OG FLY TIL LIMA

Vores anden hele dag på lodgen er der mulighed for en vifte af 
aktiviteter. Nogle vælger at lave endnu et besøg på 
saltskrænten. Andre vil vandre ad stierne i junglen.

Nær lodgen er et platform 30 meter oppe i et stort træ. Ved at 
klatre derop, får man et fantastisk udsyn ud over junglens top.

Om eftermiddagen er det oplagt med en kanotur rundt i Cocha 
Guacamayo, der er en typisk hesteskoformet sø. En hestesko-
formet sø, er en tidligere flodbugtning, der så at sige er 
”hægtet af”, når floden ændrer løb. Søen er placeret i 
reservatet Bahuaja Sonene National Park, på den peruanske 
side af floden. En kort afstand med båd fra lodgen.

Cocha Guacamayo er hjemsted for en familie af kæmpe-
oddere. Søen er meget stille, og ved at flyde i kanoen hører 
man virkelig junglens lyde.

Om aftenen sejler I ud for at lede efter kaimaner - en ”fætter” 
til krokodillen. Denne del af Amazonas er hjemsted for den 
sorte kaiman, der er udrydingstruet. Den kan kendes på sine 
glødende orange øjne, når den ligger ved flodbredden.

HESTESKOFORMET SØ MED 
KÆMPEODDERE

DAG 

03
DAG 

04
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DAGE

01 - 04

Hver dag under opholdet leder jeres engelsktalende guide 
vandreture i junglen. 

I får også sejlture i kano på søen.

Lodgen er meget komfortabel.

VANDRETURE I JUNGLEN OG 
KANOSEJLADS PÅ SØEN

Sandoval Lake er en af de smukkeste søer i Peru; en stor 
vandmasse beskyttet i Naturreservatet Tambopata. Det er 
hjemsted for en familie af kæmpeoddere, som er 
udryddelsestruede. Men her har I en glimrende chance 
for at se dem.

Søen er omgivet af jungle. Langs brdden er oversvømmede 
arealer bevokset med palmer. Junglen er hjemsted for seks 
forskellige abearter og hundrevis af fuglearter.

Besøget på Naturreservatet Tambopata giver rig mulighed 
for at lære om Amazonas. Programmet omfatter ture gennem 
skovstier ved dag, nat, og gennem bådudflugter i udkanten af 
denne usædvanligt smukke sø.

Sandoval Lake Ldoge ligger nær Puerto Maldonado er og 
oplagt for de, der ønsker en hurtig adgang til en alligevel 
isoleret lodge. Først sejler man en lille time ned ad floden 
Madre de Dios. Man stiger i land på højre flodbred, og vandrer 
en lille time gennem junglen. Ved søen Sandoval sejler man 
i kano til lodgen, der ligger med en smuk udsigt omgivet af 
jungle. Bagagen bliver selvfølgelig transporteret for én.

SANDOVAL LAKE LODGE



VIL DU MED 
TIL PERU?
Ring eller skriv hvis du ønsker yderligere information 
om denne eller andre af vores rejser til Peru. Find
yderligere oplysninger om Peru og se vores film 
fra landet på vores hjemmeside. Her kan du også 
tilmelde dig rejsen og se, hvornår vi afholder vores  
informations- og inspirationsmøder.

SE FLERE REJSER PÅ HJEMMESIDEN 

RASMUSSENTRAVEL.DK
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