5 Dagars Galapagos kryssning med Nemo II
Båten Nemo II tar dig med till öarna Santa Cruz, South Plaza Santa Fe, San Cristobal och
Española. Vi ser kolonier av landleguaner och letar efter hybrid leguanen! Vi besöker
sjölejonen vid Gardner Bay och Albatrosserna vid Punta Suarez. Vid seglar förbi den
stora stenkatedralen Kicker rock och vandrar bland fåglarna på Isla Lobos. Spendera
5 härliga dagar till sjöss och förtrollas av öarna skönhet, rika djurliv samt slappna av
på stranden och snorkla i det klara vattnet.
Välkommen till paradiset!

Dag 1: Quito/Guayaquil till Baltra och Santa Cruz.
Vi flyger från Quito eller Guayaquil till Galapagos övärld. Vid ankomsten till Baltra möts vi upp av vår
guide som tar oss med till hamnen och vår katamaran Nemo II för att påbörja vår kryssning. Efter
en välkomst drink serveras lunch. Under eftermiddagen besöker vi Bachas Beach på Santa Cruz.
Här kan man simma i det klara vattnet eller ta en promenad längst stranden för att titta på det rika
djurlivet. Vid saltvattenslagunen kan man få se blå hägrar och Doppare kallade sander lings och
semi-palmated plovers.
På stranden finns även många vattensköldpaddorna som under november till februari har sina häckningsplatser här. (L,M)

1 Sida

www.machetetours.se

Dag 2: South Plaza & Santa Fe.
Dagens första besök går till South Plaza som har den största kolonin av landleguaner på Galapagos.
Dessa stora gulbruna leguaner lever av frukter från en kaktus som kallas Prickly Pear Cactus. South
Plaza är också hemvist för många Marina leguaner som lever i vattnen häromkring. På ön finns även
något så unikt som en Hybrid leguan som har en pappa som är marinleguan och en mamma som är
landleguan! i promenerar runt på ön och tittar på dessa djur samt på den stora mängden fåglar som
bor här. Vi kan även få se sjölejon som lever längst öns kust. Dessa kallas Bachelor Sea Lions. Vi
återvänder till båten för lunch och seglar sedan till Santa Fe. Santa Fe ligger i sydöstra hörnet av Galapagos och är en ganska platt ö. Enligt vissa teorier skall detta vara den äldsta av Galapagos öar. Här
bor en hel del inhemska arter så som Galapagos örnen, ormen, härmfåglar, råttor och två olika sorters
Land leguaner. Leguanerna är de största som finns i skärgården och med chokladbrun färg med inslag
av beige påminner de vissa om små dinosaurier!
Om man följer en av öns vandringsleder kan man se salt buskar samt många stora kaktusar. Från toppen har man en underbar utsikt över ön och dess lagun. Tillbaka nere på stranden kan man se några
utav de många kolonier med sjölejon som finns här. Hanarna kämpar om rätten till stranden medan
honorna steker sig i solen! Passa på att ta ett dopp eller snorkla med dessa lekfulla varelser. Stora
chanser finns även att här få se många tropiska fiskar. (F,L,M)
Dag 3: San Cristobal.
Cerro Brujo kallad Wizard Hill är en vacker strand som består av en blandning av vit korall och vulkanisk aska. Den ligger längst den norra kusten av ön San Cristobal, vilken var den ön Charles Darwin
först kom till i September 1835. I detta lavatäckta område kan man se sjölejon, sjöfåglar, finkar samt
sångare. Den väl skyddade bukten är en populär plats bland unga sjösköldpaddor och rockor. Bakom
sanddynerna ligger saltvattens sjöar som tidigare var salt gruvor. Efter besöket till Cerro Brujo fortsätter vi med katamaranen till Leon Dormido (KickerRock). Denna stora “stenkatedral” består av en gammal lavatopp som nu spruckit i 2 delar. Här kan man få se många fregattfåglar så som Nazca boobies.
Vattnet häromkring är alldeles utmärkt att snorkla i och man har goda chanser att få se sjösköldpaddor,
rockor, tropiska fiskar och Galapagos hajar.
Den lilla ön Isla Lobos ligger inte långt ifrån Galapagos huvudstad Port Baquerizo Moreno och stan
San Cristobal. Vi går längst en stig kantad av torr vegetation, vulkanisk sten och sandiga områden.
När vi kommer fram kan vi skåda en liten koloni av blue-footed boobies och fregatt fåglar. Nere på
stranden kan man se en stor sjölejon koloni och många strandfåglar. Vi besöker sedan uppfödnings
centret där man får förklarat detta naturfenomen som Galapagos öarna faktiskt är. Vi äter middag ombord och sätter kurs mot Espanola Island. (F,L,M)
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Dag 4: Española ön.
Punta Suarez som ligger på den västra spetsen av Espanola har en spektakulär stenig kustlinje och
är hemvist för många havsleguaner och sjöfåglar. Det marina livet är som störst hör och man kan till
exempel få se albatrosser patrullera runt denna kustlinje. Längst kustlinjen finns även ett berömt vattenhål (blowhole) där vattnet sprutar 20 meter upp i luften! Vi beger oss sedan till Gardner Bay som
ligger på nordöstra sidan av Hood ca 45 minuter därifrån. Nu finns tid till att snorkla och bada i denna
avkopplande och vackra miljö. Bli inte förvånad om du får sällskap i vattnet av lekfulla sjölejon. Lite
längre ut i det kristall klara vattnet har man också chans att få se hajar. Vi seglar sedan åter mot Santa
Cruz. (F,L,M)
Dag 5: Santa Cruz tillbaka till fastlandet.
På vägen mot flygplatsen besöker vi Santa Cruz högländer och en ranch kallad en Las Primicias. Här
har vi chans att se de stora landsköldpaddorna som öarna är så berömda för. Då vi studerar dem i deras naturliga miljö får man chansen att komma riktigt nära dessa stora djur. fter besöket får vi transfer
till den lokala flygplatsen, dit vi kommer på förmiddagen, för vårt flyg tillbaka till fastlandet. (F)
Extra nätter på hotell i Quito eller Guayaquil går enkelt att anordna. Turen kan kombineras med en
annan tur.

Avgångar: alla dagar!

Pris information
• Pris från 20 900 kr.
• Enkelhyttstillägg: 16720 SEK
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Detta ingår
•

• 5 dagars/4 nätters kryssning runt Galapagos övärld med båten Nemo II enligt program. Helpension (frukost,
lunch, middag) under kryssningen
• Flyg tur och retur Quito/Guayaquil - Galapagos
• Alla transfers på Galapagos.
• Resegaranti ställd via svenska kammarkollegiet ingår.

					

•
•
•
•
•
•
•
•

Detta ingår inte

Detta ingår ej
Reseförsäkring.
Måltider som ej står med i programmet.
Alkoholhaltiga drycker
Dricks.
Personliga utgifter
Inträdesavgift till Galapagos National Park. 100 dollar (Priset kan komma att förändras).
Galapagos Transit Card 20 dollar (Priset kan komma att förändras).

				

Saker som är bra att ha med sig

Obs: På den här vandringen bär mulåsnorna 10 kg privat packning per person så försök att hålla bagaget till
ett minimum.
• En bra stark ryggsäck (30 liter är en bra storlek)
• Bra vandrings skor.
• Sandaler för att koppla av nattetid vid campingplatsen
• Vatten flaskor
• Vatten renings tabletter
• Kamera (vattensäkert fodral är användbart)
• Extra kamerabatterier
• Pengar till egna utgifter – Dollars är lättväxlade, det finns bankomater i större städer och resecheckar är ett
säkert sätt att ha med sig pengar.
• En fotokopia av ditt pass och resehandlingar
• En kopia av din reseförsäkring.
• Myggmedel (DEET är bra)
• Solkräm
• Solglasögon
• Solhatt
• Ficklampa med extra batterier.
• Baddräkt
• Kikare (bra för att titta på vildliv)
• International Student Card (för rabatter på vandringsleden)
•
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Machete Tours Kontakt uppgifter/Emergency phone number.
•
•
•
•
•
•
•

Cusco office phone: +51 84 224829
Lima office phone: +51 1 4440351
Europe phone: +46 760461860 (Sweden)
24 Hour emergency numbers:
+51 1 992987202 (Lima),
+51 84 984226912 (Cusco)
ronald@machetetours.com 		

www.machetetours.com

“We believe that love and understanding for nature comes through living amidst it”
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