Amazóniai expedíció – Manu Nemzeti Park – Peru
1. nap: PERU: LIMA/ CUSCO – PUERTO CARLOS –
BOCA COLORADO – TAMBO BLANQUILLO
Reggel Limából vagy Cusco-ból repülünk Puerto
Maldonado-ba, Amazónia fővárosába. A Madre De
Dios-folyó partján lévő kisvárosból busszal utazunk az
Inambari-folyó mellett fekvő Puerto Carlos kis falujába.
Innen indulunk erre a gyönyörű utazásra. A folyón
csónakokkal kelünk át, majd autóval közelítjük meg
az aranybányászatáról ismert Boca Colorado-t, ahol
első kézből tapasztalhatjuk meg, milyen káros hatásai
vannak az emberi tevékenységnek az esőerdők törékeny
ökológiai egyensúlyára. Boca Colorado-ban aztán 18
méter hosszú kenukba szállunk és felfelé indulunk a
Madre de Dios-folyón. A folyó az Alto Madre de Dios
és a Manu találkozásánál ered, keresztülfut Perun,
Bolívián és Brazílián, majd a fenséges Amazonas-ba
ömlik. Útközben színpompás madarakban, vöröshasú
huszárteknősökben és buja erdőkkel tarkított tájban
gyönyörködhetünk. Délután megállunk egy pillanatra és
– utunk során először – vetünk egy pillantást az esőerdő
lombkoronájára egy 42 méter magas kilátóból. Az
éjszakát a dzsungelben, a Tambo Blanquillo fogadóban
töltjük. Akár már ma este is sétálhatunk egyet az éjszakai
dzsungelben, hogy megfigyeljük azokat a baglyokat,
békákat, hüllőket, rovarokat és pókokat, amik – hogy
elkerüljék a rájuk vadászó ragadozókat – csak az éj
leple alatt bújnak elő. (szállás: lodge, 2 éj, ellátás: ebéd,
vacsora)
2. nap: BLANQUILLO AGYAGFAL
Az első napsugarak megjelenésével máris elindulunk
a Blanquillo agyagfalhoz, ahol több száz papagáj
gyűlik össze, hogy az ásványi sókban gazdag agyagból
csipegessen. Kis és közepes testű madarak, például
tuik és kékszárnyú tirikák, aranyarcú papagájok és
arapapagájok – főleg zöldszárnyú, de esetenként vörös
vagy sárga-kék példányok – látogatják a falat. Délután a
Manu egyik legszebb kanyarulatához, a Cocha Camungohoz látogatunk el. Itt számtalan madárfajt figyelhetünk
meg, köztük a színpompás natali törpejégmadarat és
egy ritka csirögefélét is. Az éjszakát ismét a Tambo
Blanquillo fogadóban töltjük. (ellátás: reggeli, ebéd,
vacsora)

mint 5 méter hosszú fekete kajmánok közül, de tapírokat,
hangyászokat vagy lajhárokat is megpillanthatunk és
akár az Újvilág legfenségesebb macskaféléje, a jaguár is
felbukkanhat. A Manu-folyó partjainak mentén elterülő
erdő érintetlen, emberi tevékenységnek nincs nyoma
benne. Látogatásunk csak egy szempillantásnyira zavarja
meg az esőerdő összetett ökoszisztémáját alkotó
növények és állatok örökkévalóságát. Délutánra elérjük a
Manu esőerdő sűrűjében álló táborhelyünket. A következő
napot itt töltjük. (szállás: lodge, 2 éj, ellátás: reggeli, ebéd,
vacsora)
4. nap: SALVADOR ÉS OTORONGO TAVAK
Ma az érintetlen esőerdőben sétálunk. Elsőre talán csak
azt érzékeljük, hogy minden harsogóan zöld körülöttünk,
de éles szemű vezetőink segítségével hamarosan
különbséget tudunk tenni a fák között. Óriás shihuahuaca,
mahagóni, brazil dió, kaucsukfa, 13 majomfaj, ezernyi
madár és denevér, koati, erszényesek, rovarok, békák
és még ki tudja mi minden nő, mászik, kúszik, ugrál a
dzsungelben. Felkeressük a Manu völgy egyik legszebb
tavát, a Cocha Salvadort is, ahol katamaránra szállunk,
hogy újabb színpompás madárfajokkal ismerkedhessünk
meg.
Láthatunk
agamikat,
törpebúvárcsibéket,
kardinálispintyeket,
Amazon-jégmadarakat,
trópusi
királygébicseket és sárgafarkú kacikákat. A tó partján
magasodó fák ágain pókmajmok hintáznak, de egy kis
szerencsével még óriásvidrákkal is találkozhatunk. A
Cocha Otorongo újabb túralehetőségeket kínál. Ennél a
tónál még egy 20 méter magas kilátót is találunk, ahonnan
megfigyelhetjük a tó felszínén lebegő vegetációt és a
leveleken sétálgató jasszánákat is. Este elemlámpákkal
a kezünkben folytathatjuk a felfedezést, vagy akár
kajmánlesre is indulhatunk a holdfényben. (ellátás: reggeli,
ebéd, vacsora)

5. nap: SALVADOR-TÓ – PANTIACOLLA LODGE
Amint elég fény van ahhoz, hogy biztonsággal átnavigáljunk
a Manu uszadékfákkal sűrűn tarkított vizén, csónakba
pattanunk és folytatjuk utunkat. Az első reggeli napsugarak
sok állatot csalogatnak ki a folyópartra, így érdemes végig
éberen figyelni! A Manu torkolatvidékét elérve délnyugat
felé, az Alto Madre de Dios folyón haladunk tovább. Az
Andokban eredő folyó sokkal gyorsabb folyású, mint a
3. nap: MANU NEMZETI PARK: TAMBO BLANQUILLO Manu. Délután érjük el mai szálláshelyünket, a Pantiacolla
Lodge-ot. A fogadó a Pantiacolla-vonulat lábánál, az
– SALVADOR-TÓ
Korán reggel evezünk egyet a Madre de Dios és a Manu- Andok és az Amazonas találkozásánál épült. Vacsora után
folyókon, ahol jó eséllyel találkozhatunk néhány ritkább, újra bevetjük magunkat az erdőbe. (szállás: lodge, ellátás:
folyóparton élő állatfajjal is. Láthatunk egyet a több reggeli, ebéd, vacsora)

6. nap: PANTIACOLLA LODGE – SANTA ROSA DE
HUACARIA – POSADA SAN PEDRO
Kora reggeli dzsungeltúránk után újra csónakba
szállunk és folytatjuk utunkat az Alto Madre de Dios
folyón, egészen Atalaya apró kikötőjéig. Innen Santa
Rosa de Huacaria faluba vezet utunk. Itt találkozhatunk
Don Alberto-val, az ismert Amazonas-vidéki sámánnal,
aki ismerteti velünk az Amazonas mentén élő népek
kozmológiájának alapjait. Don Alberto bemutat minket a
családjának és körbevezet minket füves kertjében. Késő
délután búcsút intünk Don Alberto-nak és elindulunk
egy köderdőbe. Az éjszakát a rusztikus hangulatú
Posada San Pedro-ban töltjük (kb. 1600 méteren), ahol a
folyó, az éjszakai rovarok és madarak hangjai ringatnak
álomba minket. (szállás: lodge, ellátás: reggeli, ebéd,
vacsora)
7. nap: KÖDERDŐ – CUSCO
Hajnalhasadáskor a furcsa kinézetű rupicola madarak
fészkelőhelyéhez látogatunk el. A kilátóból láthatjuk,
ahogy a hímek „táncolnak és énekelnek”, hogy felkeltsék
a fák között bujkáló tojók érdeklődését. Ezután egy nyolc
órás buszút vár ránk az Andokban. Mintegy 3 500 méteres
magasságban érjük el a Manu bioszféra felső szintjét,
ahol aprócska Polylepsis erdők fogadnak minket. Az út
során többször megállunk és teszünk egy-egy kisebb
sétát a különböző tengerszint feletti magasságokon,
hogy megfigyelhessük a növényzet változását. Délután a
gyarmati idők emlékét őrző Paucartambo falut keressük
fel. Ellátogatunk a főtérre, ahol megismerkedhetünk a
vidék folklórjával és a múzeumba, ahol a Manu esőerdő
kultúráinak emlékeit őrzik. Kora este érkezünk meg
Cusco-ba. (szállás: hotel, ellátás: reggeli, ebéd)
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szerint
a túrához szükséges gumicsizma bérleti díját
a helyi túravezetők munkadíját

AZ UTAZÁS ÁRA NEM TARTALMAZZA
• a Budapest - Lima - Budapest repülőjegy és illeték árát
• a Cusco/Lima - Puerto Maldonado és Cusco - Lima
repülőjegyek és illetékek árát
• a programban nem szereplő étkezéseket és
italfogyasztást
• a hoteleket a program megkezdése előtt és után
• a borravalókat a helyi vezetőknek és a személyzetnek:
50 USD / résztvevő
• a poggyász- és balesetbiztosítást
• az útlemondási biztosítást
• egyágyas felár: 400 USD
REPÜLŐJEGYEK, ILLETÉKEK
• a Budapest - Lima - Budapest repülőjegy ára illetékkel
360 000 Ft-tól
• a Cusco/Lima - Puerto Maldonado repülőjegy és
illetékkel 300 USD-tól
• a Cusco - Lima repülőjegy és illetékkel 300 USD-tól
• menetrend információkért és partnerünk árajánlatáért
fordulj irodánk munkatársához
BEUTAZÁSI SZABÁLYOK, VÍZUM
• magyar állampolgároknak nem kell vízum Peruba
• turistaként legfeljebb 90 napig tartózkodhat magyar
állampolgár az országban
• útlevelednek a hazaérkezéstől számítva még legalább
hat hónapig érvényesnek kell lennie

8. nap: CUSCO – LIMA – HAZAUTAZÁS
Délelőtt Cusco a repülőteréről Limába utazunk,
ahonnan az esti órákban kezdhetjük meg hazafelé tartó BALESET- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
repülőutunkat. Vagy folytathatjuk perui utazásunkat
• felhívjuk figyelmed, hogy az utazáson való
egy kézműves Pachamama kalandon. (ellátás: reggeli)
részvétel feltétele, hogy rendelkezz baleset- és
poggyászbiztosítással
• az utazás sajátosságainak legmegfelelőbb ajánlatért
AZ UTAZÁS ÁRA TARTALMAZZA
fordulj irodánk munkatársához
• 6 éjszaka szállást egyszerű, 2 ágyas bungalókban,
melyekhez közös zuhany és mosdó tartozik
FIZETÉSI FELTÉTELEK
• 1 éjszaka szállást egy 3 csillagos hotelben Cusco- • RÉSZVÉTELI DÍJ:
ban, 2 ágyas szobában
• 11 - 12 fő: 2 200 USD
• 7 reggelit, 6 ebédet, 6 vacsorát a részletes leírás
• Előleg: a jelentkezéskor fizetendő, a Részvételi díj 40
szerint
%-a (880 USD)
• az ivóvizet a program teljes ideje alatt
• Hátralék: az utazás megkezdése előtt 35 nappal
• a Manu Nemzeti Park belépőt
fizetendő, a Részvételi díj 60%-a (1 320 USD)
• a túrákat és hajókirándulásokat a részletes program

ÚTLEMONDÁSI ÉS ÁTJELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
Útlemondás esetén az Inka Ösvény túraengedély ára
minden esetben vissza nem térítendő összeg: 100 USD.
Az utazás megkezdéséhez képest 60 napon túli
útlemondás vagy átjelentkezés esetén irodánk minden
esetben levon 20 USD kezelési költséget. Másik útra
átjelentkezni az utazás megkezdését megelőző 61.
napig lehet.
A 60 napon belüli útlemondás esetén az alábbi költségek
kerülnek levonásra:
• 60-36. napok között a Részvételi díj 10%-a,
• 35-26. napok között a Részvételi díj 50%-a,
• 25-16. napig a Részvételi díj 75%-a,
• 15 napon belül, illetve az utazáson meg nem jelenés
esetén a Részvételi díj 100%-a.

keresd munkatársunkat, akkor is ha nem a mi
repülőjegy értékesítő partner irodánkon keresztül
foglalod le repülőjegyed
SZÁLLÁSOK, ELLÁTÁS
• 6 éjszakát egyszerű öko-lodge-ok, 2 ágyas bungalóiban
töltünk
• 1 éjszakát egy 3 csillagos hotelben töltünk Cusco-ban
• a Manu Nemzeti Park területén lévő bungalókhoz,
ahol 2 éjszakát töltünk, közös zuhanyzó és wc tartozik
•
•
•

a program 8 reggelit, 7 ebédet, 7 vacsorát tartalmaz
az ételek a helyi konyha kínálatából kerülnek ki
az ivóvizet a program teljes ideje alatt biztosítjuk,
annak árát a program tartalmazza

VALUTA, KÖLTŐPÉNZ
KIZÁRÓ OKOK
• Peru hivatalos fizetőeszköze az Sol ( 1 PEN = 100 Ft)
A szív- és érrendszeri problémák, a keringési panaszok
• az USD vagy Euro kivitelét javasoljuk, amit bármelyik
valamint a súlyos cukorbetegség, látászavar vagy testi
városi pénzváltónál és bankban helyi fizetőeszközre
fogyatékosság kizáró okot jelentenek a túrán való
válthatunk
részvételről. Egészségügyi problémáid jelentkezéskor
• a perui bankok és pénzváltók kizárólag 2006. utáni
egyeztesd túrvezetőnkkel.
kiadású, sérülés és szignó mentes USD címleteket
fogadnak el
Készülj fel mert ez egy expedíció!
• ajánlott költőpénz: 50 USD + fakultatív programok ára
Felhívjuk a figyelmedet, hogy expedíciónk Amazónia
mélyére, egy szigorúan védett természetvédelmi
területre vezet, ahová turisták korlátozott számban HASZNOS INFORMÁCIÓK
látogathatnak el.
• időeltolódás: -6 óra
Expedíciónk alatt a civilizációtól távol eső területeken • kommunikáció: Peruban a spanyol a hivatalos nyelv, a
utazunk, ahol nélkülöznünk kell az Európában
turizmusban dolgozók többsége beszél angolul
megszokott kényelmet. Fő közlekedési eszközünk egy • mobiltelefon: a magyar mobiltelefon-szolgáltatók
motoros kenu, szállásaink pedig nádból készült esőerdei
rendelkeznek roaming partnerekkel, a hálózat 1800
bungalók, közös mosdókkal.
MHz-en működik
Vásárlásra nincs lehetőség. Az ivóvizet és az élelmiszert
egy külön kenu szállítja dzsungeltúránk egész ideje alatt.
OLTÁSOK, GYÓGYSZEREK
• A SÁRGALÁZ ELLENI VÉDŐOLTÁS KÖTELEZŐ
TÚRASZERVEZÉS
• ajánlott oltások: Hepatitis A és B, tífusz, tetanusz
az utazás megszervezése helyi partner iroda bevonásával
• gyógyszer szedését a háziorvossal kell egyeztetned
zajlik
• ajánlott gyógyszerek: fejfájás csillapító, láz- és
az amazóniai expedíciót egy angolul beszélő perui
fájdalomcsillapító, gyomorfertőtlenítő szer, görcsoldó
túravezető (a Manu Nemzeti Park munkatársa) irányítja
az utazás alatt egy magyar túravezető áll utazóink
IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK
rendelkezésére
Meleg, fülledt időjárásra számíthatunk.
Ne felejtkezz el az UV-sugárzás elleni bőrvédelemről, akkor
INDULÁS ÉS ÉRKEZÉS
is ha nem napsütéses az idő. Nagyon fontos, hogy szemeid
• felhívjuk figyelmed, hogy a program az utazás
megfelelő napszemüveggel védd az UV-sugárzástól.
helyszínén (adott országban) kezdődik és ér véget,
a részletes programban a nemzetközi repülési ideje
nem szerepel
• repülési menetrend információkért mindenképp

TÚRAFELSZERELÉS
• a szükséges túrafelszerelések pontos listáját
jelentkezéskor elküldjük neked
• ha segítségre van szükséged a megfelelő
túrafelszerelések
összeállításában,
fordulj
túravezetőnkhöz, szívesen áll rendelkezésedre
• utazóink túrafelszerelésüket 10% kedvezménnyel
vásárolhatják meg a Tengerszem túraboltban
• a kedvezményre jogosító online kupont az utazási
szerződéssel küldjük el
JELENTKEZÉS AZ UTAZÁSRA
• Mielőtt jelentkeznél egy utazásra, kérjük olvasd el
az Általános Szerződési feltételeket az oldal alján
• Gyorsan és egyszerűen jelentkezhetsz az utazásra,
ha az oldal tetején lévő „Jelentkezem!” gombra
kattintasz és kitöltöd az online űrlapot.
• Útitársad nevében is jelentkezhetsz. Ehhez nem kell
mást tenned, mint megadni a nevét, az e-mail címét
és a telefonszámát.
• A jelentkezés sikeres elküldése után kapsz egy
automatikus válasz e-mailt, benne egy regisztrációs
számmal. Amennyiben nem kapod meg ezt az
e-mailt, kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot az
info@pachamama.hu címen.
•

Az utazás árának előlege jelentkezéskor fizetendő,
banki átutalással. Felhívjuk figyelmed, hogy
jelentkezésed az előleg bankszámlánkra való
beérkezésekor hivatalos. A visszaigazolást online
küldjük el a jelentkezési lapon megadott e-mail
címre.

BANKSZÁMLASZÁMOK
Pachamama Adventures Ltd.
HUF Számlaszám:
MKB Bank HU22 1030 0002 1065 3749 4902 0017
USD Számlaszám:
MKB Bank HU79 1030 0002 1065 3749 4012 0017
SWIFT: MKKBHUHB
BŐVEBB INFORMÁCIÓ
• Honlap: www.pachamama.hu
• Email: info@pachamama.hu
• Telefon: +36 70 943 98 58

