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MONTE AMAZONICO 
LODGES
BESØG VED PAPEGØJESKRÆNT. LODGER PÅ 
FLODERNE TAMBOPATA OG MADRE DE DIÓS
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KORT FORTALT

DAG 04
Tur til søen Sandoval. Aftentur i 
junglen.

DAG 03
Sejlads, kørsel og sejlads til 
lodge Monte Amazonico. Besøg 
på Monkey Island.

DAG 02
Sejlads til “papegøjeskrænten” 
Chuncho Macaw Clay Lick. 
Aftentur i junglen.

DAG 01
Fra Puerto Maldonado til lodgen 
Hacienda Tambopata. Vandring 
i junglen.

DAG 01
Morgentur i hængebrog i 
canopyen. Til Puerto Maldonad. 
Afrejse.

REJSEKODE:
VSE-060



REJSENS PRIS: FORHØR

Per person i delt dobbeltværelse.

Dagene kan kombineres anderledes mellem de to lodger.

De enkelte dages programmer kan ændres på grund af 
vejrforhold, eller hvis guiden opdager en mulighed, der vil 
højne oplevelsen.

Inkluderet i prisen:
• Fuldtids professionelle guide
• Al transport
• Alle nætter på lodger
• Alle måltider

Ikke inkluderet i prisen:
• Flybilletter 
• Drikkevarer
• Roomservice
• Tips
• Forsikring
• Passagerafgifter
• Bagage overvægt 
• Telefonsamtaler

Vejr og påklædning
Vejret vil generelt være varmt med temperaturer godt over 
30° C midt på dagen. Temperaturer kan i kuldeperioder falde 
helt ned til 5° C . 

En god fleece og en let vandtæt jakke anbefales. Man bør 
også medbringe regnjakke eller paraply, da der kan forekom-
me nedbør. Skjorter med lange ærmer og bukser anbefales, 
samt lange sokker, som man kan stikke i bukserne for at 
undgå at blive bidt af flåter. Shorts og sandaler er gode til 
afslapningstider eller på nogle bådture om eftermiddagen. 
Glem ikke en hat, myggeoliepellent og solcreme. En god 
lommelygte kan også være meget nyttig.

Rejsen er omfattet af Pakkerejseloven.
Rasmussen Travel er medlem Rejsegarantifonden.

OM REJSEN

Kontakt
Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev 
Tlf. 70 27 44 56 
Mail: he@rasmussentravel.dk
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I modtages i lufthavnen i Puerto Maldonado, når I lander med 
flyet. Derfra kører I til vores partners kontor i byen. Her kan I 
efterlade de ting, som I ikke har brug for på lodgen.

I kører i bil I to timer. Først ad asfaltvej og dernæst ad en 
jordvej gennem junglen til I kommer til Río Tambopata. Herfra 
sejler I en halv time, indtil I er fremme ved lodge Hacienda 
Tambopata. 

Om eftermiddagen vandrer I en første tur i junglen, hvor I får 
mulighed for blandt andet at se dyr i deres naturlige habitat. 
Blandt andet padder, pattedyr, krybdyr og insekter.

Modtagelse i lufthavnen i Puerto Maldonado
Briefing på kontor i Puerto Maldonado
Kørsel og sejlads til lodge Hacienda Tambopata
Indgang til Reserve Nacional Tambopata
Engelsktalende guide
Overnatning på lodge Hacienda Tambopata
Aftensmad (samt frokost hvis I kommer tidligt på dagen)

KØRSEL OG SEJLADS TIL 
LODGE HACIENDA TAMBOPATA

DAG 

01

Meget tidligt sejler I op ad Tambopatafloden og ind ad en 
sideflod til en af verdens største ”papegøjeskrænter” Chu-
ncho Macaw Clay Lick. Turen varer cirka halvanden time, 
og undervejs er der mulighed for at se flodsvin. De meget 
heldige spotter en jaguar. 11 forskellige mindre papegøjearter 
kommer til skrænten for at spise mineralholdigt ler. I sidder 
overfor skrænten og oplever hvordan papegøjerne kommer 
flyvende for at spise. Af de store papegøjer kommer mørke-
rød ara, lyserød ara og blågul ara.

På lodgen kan I nyde den overdækkede pool. Efter frokost 
går I gennem den botaniske have, hvor I kan se frugttræer og 
planter med helbredende egenskabert i selskab med vores 
guide. Om eftermiddagen får vi muligheden for at kajakere 
Tambopata-floden, hvor I bevæger jer stille langs floden, så I 
får større mulighed for at observere de større dyr i Tambopa-
ta Reserve.

Mulighed for en anden nattur.

Besøg ved Chuncho Macaw Clay Lick
Engelsktalende guide
Overnatning på lodge Monte Amazonico
Morgenmad, frokost, aftensmad

TUR TIL PAPEGØJESKRÆNT

DAG 

02



   AMAZONICO LODGE TAMBOPATA  BESØG VED PAPEGØJESKRÆNT OG VALG MELLEM TO LODGER  5 

Efter en stor morgenmad sejler og kører I tilbage til Puerto 
Maldonado og derfra i båd videre til n, hvor vi tager båden i en 
time, indtil vores lodge Monta Amazonico. I bydes velkommen 
med en forfriskende frugtsaft fra vores region. Efter en hvile 
vandrer I et par timer i den tætte tropiske skov, ledet af en 
ekspert. I ser en række træer, der er mere end fem hundrede 
år, og I ser vilde fugle og dyr som tukaner, orioler, papegøjer, 
aber, slanger, sommerfugle osv. I oplever dermed Amazonas i 
TAMBOPATA NATIONAL WILDLIFE RESERVE (278.000 tusind 
hektar beskyttet). 

Efter frokost besøger I «Monkey Island», der ligger foran lod-
gen i Madre de Dios-floden. Her er mange forskellige arter af 
aber: Brun capuchinerabe, egernaber og tamariner. Bagefter 
vender I tilbage til lodgen. Om aftenen tager I på jagt efter kai-
maner. Disse alligatorer findes typisk på sandbanker i Madre 
de Dios-flodenTag en lommelygte med. I kan også se flodsvin. 

Engelsktalende guide
Transport mellem lodger
Overnatning på lodge Monte Amazonico
Morgenmad, frokost, aftensmad

TIL LODGE MONTE AMAZONICO

DAG 

03

Efter morgenmaden sejler I over floden og går tre kilometer  
gennem regnskoven til søen Sandoval. Det er en af de største 
i Tambopata National Reserve. På en bådtur ser I mange 
forskellige fugle og dyr; shansho-skarver, jacanas, pumahej-
rer, musvåger , brølaber, brun capuchinaber, tamariner og 
dovendyr. Måske ser I familien af de næsten to meter lange 
kæmpeoddere, der er i fare for udryddelse

Frokost får I tilbage på lodgen. Om aftenen får I endnu en 
mulighed for at gå, hvor I kan sætte pris på mangfoldigheden 
af arter af insekter, padder, krybdyr og andre natdyr. 

Engelsktalende guide
Tur til Lago Sandoval
Overnatning på lodge Monte Amazonico
Morgenmad, frokost, aftensmad

SØEN SANDOVAL

DAG 

04
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Tidligt op og derefter en kort gåtur til vores canopyhæn-
gebro, der er næsten 30 meter over jorden. Fra platforme 
observereI I forskellige fuglearter, herunder tukaner, araer, 
tanagers, orioler.

Når I har spist morgenmad, vender I tilbage til byen, får jeres 
bagage og bliver derefter kørt i lufthavnen.

Tur I hængebro i canopyen
Engelsktalende guide
Sejlads og kørsel til Puerto Maldonado
Morgenmad

TUR I CANOPY HÆNGEBRO
TIL PUERTO MALDONADO

DAG 

05

Junglen omkring Tambopatafloden, der udmunder i den store 
flod Madre de Diós ved byen Puerto Maldonado er omfattet 
af Reserva Nacional Tambopata. Parken er indelt i flere zoner 
med forskellig grad af beskyttelse. Plante- og dyrelivet i høj 
grad intakt, og der er store chancer for at se flere af junglens 
dyr.
 Aber kan ses fra floden og endda på lodgerne, mens jagu-
aren er et sjældent syn – men den er her. 
 Desværre er sideve e fra den transamazonske hovedvej 
ved at nå Tambopatafloden, så man kan forvente, at junglen 
langs floden begynder at blive fældet indenfor en overskuelig 
årrække.
 Længere op mod Andesbjergene ligger den mere svært til-
gængelige nationalpark Bahuaja-Sonene. I Tambopata og Ba-
huaja-Sonene tilsammen er registreret omkring 1300 fuglear-
ter og 1200 sommerfuglearter, 32 papegøjearter, 200 dyrearter 
(mange er flagermus) og 90 frøarter.

TAMBOPATA

Førslev Gl. Mølle // Førslev Møllevej 5 // 4690 Haslev // Telefon 70 27 44 56 // he@rasmussentravel.dk // rasmussentravel.dk



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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