5 csillagos amazóniai dzsungeltúra – Tambopata Rezervátum – Perui utazás
1. nap:
LIMA/ CUSCO – AMAZÓNIA: PUERTO
MALDONADO – TAMBOPATA REZERVÁTUM
Limából vagy Cusco városából egy rövid repülőút során
juthatunk el Puerto Maldonado-ba. Érkezés után 10
percet utazunk az amazóniai lodge városi központjába,
ahol a nagy csomagjainkat hagyjuk esőerdei kalandunk
idejére.
Puerto Maldonado-ból 20 kilométert utazunk a folyami
kikötőbe, ahonnan 1-2 órás hajóút vár ránk a Tambopatafolyón az 1,3 millió hektáros Tambopata Rezervátum
területén található öko lodge-ba. Előre csomagolt
ebédünket utazás közben fogyasztjuk el.
A délutánt pihenéssel töltjük. Vacsora után éjszakai
sétára indulunk. Éjszaka lehetőség nyílik arra, hogy
a nappal nem látható emlősökkel és rovarokkal is
találkozzunk. Ilyenkor ráadásul színpompás, különleges
formájú békák is felbukkannak. (szállás: öko-lodge, 3 éj,
ellátás: ebéd, vacsora)
2. nap: LIMA – AMAZÓNIA: LÁTOGATÁS A TRES
CHIMBADAS HOLTÁGAKHOZ – KILÁTÓTORONY
A perui esőerdő fái lenyűgöző látványt nyújtanak. Túránk
során 500 éves vasfák mellett sétálunk. Ezek a hatalmas
törzsű, kiterjedt lombkoronával rendelkező fák több
arafajnak is otthonául szolgálnak. A lombkorona olyan
magasan van, hogy az ott fészkelő madarak a talajszintről
távcső nélkül nem is láthatóak.
A ceiba (gyapotfa) valószínűleg az egyik legnagyobb
fa, amit életünkben láthatunk. A fához vezető ösvény
is gyönyörű, útközben több majomfajjal, madarakkal és
számos más állattal is találkozhatunk. Vezetőnk mesél
majd az erdő történetéről, az itt élő állatok és növények
érdekességeiről. A hatalmas faóriáshoz érkezve
hallhatunk annak történelmi és spirituális jelentőségéről,
megtudhatjuk, hogy miért tölt be olyan fontos szerepet
az Amazonas mentén élő törzsek életében.
A szállásunk közelében található holtágak gyakori
vendégei a part menti bokrokat dézsmáló mókusmajomcsapatok, a víz felett repkedő vörös- és zöldszárnyú
arák, valamint a különféle papagájok. A Tres Chimbadastóban ma is élnek akár 4 méteres hosszúságot is elérő
fekete kajmánok, de a halban gazdag vizekben akár
óriásvidrákkal is találkozhatunk. Reggeli után kenuból
vagy katamaránból fedezzük fel a tavat. Találkozhatunk
hoacinokkal kajmánokkal és egyszarvú csájákkal, de
akár még óriásvidrával is összefuthatunk. Ráadásként
a fejünk felett színpompás arák köröznek, ami igazán
különlegessé teszi ezt az élményt. A víziállatok és
növények megismerése után egy esőerdei ösvényen
gyalogolva térünk vissza szállásunkra.
A szállásunktól körülbelül 30 percnyire találunk egy 25
méter magas kilátótornyot. A teraszra a torony közepén
húzódó lépcső visz fel. A kilátótorony egy magaslaton
épült, így a tetejéről csodálatos kilátás nyílik a Tambopata
Rezervátumra és a lombkoronaszinten élő állatokra.
A papagájrajok mellett tukánok és arák is röpködnek
körülöttünk, de néhány hüllőfajt is megfigyelhetünk.
(ellátás : reggeli, ebéd, vacsora)

4. nap: AMAZÓNIA: PAPAGÁJ AGYAGFAL – FARM
LÁTOGATÁS – NAPLEMENTE HAJÓZÁS
Kora reggel a lodge-ból elindulva egy órás hajókázás és
egy 10 perces gyalogtúra után jutunk el az arapapagájok
és más papagájfajok egyik kedvelt pihenőhelyéhez, egy
agyagfalhoz. Itt alkalmunk nyílik megfigyelni az agyagfalat
csipkedő, nyalogató madarakat, például a barnafejű
aratingákat, a kékszárnyú tirikákat. Egy kis szerencsével
akár molnár-amazonokkal, sárgahomlokú amazonokkal,
feketefülű papagájokkal, vörösszárnyélű arákkal és
aranyarcú papagájokkal is találkozhatunk.
Ebédünk és sziesztánk után a szállásunktól ötpercnyire
található farmra látogatunk, melyet a kedves és
karizmatikus Don Manuel vezet. Don Manuel a szomszédos
Condenado-ból származik. Ismert és kevésbé ismert
amazonasi növények termesztésével foglalkozik, farmján
minden egyes növénynek megvan a maga szerepe. A helyi
közösségek mindennapi életében a növények táplálékként,
gyógyszerként, ruházati alapanyagként és építőanyagként
is jelen vannak. A túra során számos növénnyel és
fával ismerkedünk meg, de megtudhatjuk azok helyi
felhasználásának módját is. Megismerjük többek között
a manióka, a macskakarom, az inka-mogyoró és a paradió
gyógyászati felhasználásának részleteit.
Vacsora után előadásokat hallgathatunk a Tambopata
Rezervátumról.
Szállásunktól 20 perc sétára található az az agyagos
terület, ahova késő délelőtt 20-25 fős csapatokban
érkeznek a pekarik agyagot enni. Megpillantásukra úgy
15 százalék esélyünk van, de a túra mindenképpen megéri
azt a kis fáradtságot. Szarvasokkal és más állatokkal is
találkozhatunk itt. Ebédre visszatérünk a lodge-ba. A
lassan lenyugvó napba belevesző dzsungel a természet
egyik legszebb csodája. És honnan máshonnan lenne még
gyönyörűbb a látvány, mint egy hajóról a Tambopatafolyón? (ellátás : reggeli, ebéd, vacsora)
4. nap: PUERTO MALDONADO – CUSCO/ LIMA
Reggel a Tambopata-folyón térünk vissza Puerto
Maldonado városába. A repülőterén elköszönünk
Amazóniától és Limá-ba vagy Cusco-ba repülünk. Vagy
folytatjuk amazóniai kalandtúránkat! (ellátás: reggeli)
AEROBOTANIKA PROGRAM – AMAZONCAM
Az aerobotanika az a terület, ahol a többszáz éves múl
Az aerobotanika az a terület, ahol a többszáz éves múltra
visszatekintő botanika találkozik a XXI.század úttörő technikai újdonságaival, mégpedig a fantasztikusan változatos
és jórészt még mindig ismeretlen esőerdei világban!
Az aerobotanika gondolata Dr. Varun Swamy fejében
született meg, aki 2003 óta tanulmányozza a perui esőerdők növényvilágát. Hisz abban, hogy a látogatók
segítségével értékes adatokat gyűjthetünk az esőerdők
fáinak biológiai ritmusára és életciklusára vonatkozóan valamint, abban, hogy a kutatások hozzájárulnak ahhoz, hogy
hosszútávon is megőrizhető legyen ez a páratlan esőerdei
ökoszisztéma.

Az aerobotanikai kutatások központja a Tambopata
Rezervátum, ez a körülbelül 15,000 négyzetkilométeres
terület Peru amazonasi esőerdejében. A kutatáshoz
drónt használnak, melynek segítségével mintegy 50
méter magasból nagyfelbontású képeket készítenek
az esőerdő lombkoronájáról. A látogatók segítenek a
tudósoknak a drónok útvonalának beállításában, majd
útjukra indítják azokat. A tudósok elemzik a drónfelvételeket és elmagyarázzák, hogy azok miként járulnak hozzá a kutatáshoz.
Felállíthatunk úgynevezett kamera-csapdákat is.
Szállásunkról mintegy 20 perces sétára található egy agyagfal, amit gyakran felkeresnek az ásványi anyagokra
éhes emlősök. Itt segítünk a tudósoknak begyűjteni a
kamera-csapdák adatait illetve közreműködünk néhány
új csapda felállításában is. A kihelyezett kamerákat
kipróbáljuk, majd visszaindulunk a szállásra, ahol aztán
megnézzük mit sikerült rögzíteni! (ellátás: reggeli, ebéd,
vacsora)

FIZETÉSI FELTÉTELEK
• RÉSZVÉTELI DÍJ:
• 4 nap/ 3 éj – Superior szoba: Egyágyas elhelyezés:
1200 USD/ fő , Kétágyas elhelyezés: 1000 USD/ fő
• 5 nap/ 4 éj – Superior szoba: Egyágyas elhelyezés:
1500 USD/ fő , Kétágyas elhelyezés: 1300 USD/ fő
• Előleg: a jelentkezéskor fizetendő, a Részvételi díj 50
%-a
• Hátralék: az utazás megkezdése előtt 60 nappal
fizetendő, a Részvételi díj 50% –a

ÚTLEMONDÁSI FELTÉTELEK
Az utazás megkezdéséhez képest 60 napon túli útlemondás
esetén irodánk minden esetben levon 20 USD kezelési
költséget.
Másik útra átjelentkezni az utazás megkezdését megelőző
61. napig lehet. A 60 napon belüli lemondás esetén az
alábbi költségek kerülnek levonásra:
AZ UTAZÁS ÁRA TARTALMAZZA
• 60-36. napok között a Részvételi díj 10%-a,
• a reptéri transzfereket Puerto Maldonado-ban
• 3 éjszakát egy 4* -os esőerdei öko lodge-ban, 2 • 35-26. napok között a Részvételi díj 50%-a,
• 25-16. napig a Részvételi díj 75%-a,
személyes szobákban, teljes ellátással
• 15 napon belül, illetve az utazáson meg nem jelenés
• a Tambopata Nemzeti Park belépőt
esetén a Részvételi díj 100%-a.
• a dzsungeltúrákat és programokat a részletes leírás
szerint
AJÁNLOTT ÉLETKOR
• a helyi túravezetők munkadíját
12-65 év
AZ UTAZÁS ÁRA NEM TARTALMAZZA
INDULÁS ÉS ÉRKEZÉS
• a nemzetközi repülőjegyek és az illeték árát
• a Lima/ Cusco - Purto Maldonado - Cusco/ Lima • felhívjuk figyelmed, hogy a program az utazás
helyszínén (adott országban) kezdődik és ér véget, a
repülőjegyek és illetékek árát
részletes programban a nemzetközi repülési ideje nem
• a fakultatív programokat
szerepel
• a programban nem szereplő étkezéseket és
italfogyasztást
SZERVEZÉS
• az útlemondási biztosítást
• az utazás megszervezése helyi partner utazási irodák
• a betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást
bevonásával zajlik
• a borravalókat: 30 USD/ résztvevő
• a dzsungeltúra teljes ideje alatt angolul beszélő, helyi
túravezetők állnak a rendelkezésedre
REPÜLŐJEGYEK, ILLETÉKEK
• a Budapest - Lima - Budapest repülőjegy ára VALUTA, KÖLTŐPÉNZ
illetékkel 360 000 Ft-tól
• Peru hivatalos fizetőeszköze a Sol (1 PEN = kb. 100 Ft)
• a Lima/ Cusco - Purto Maldonado - Cusco/ Lima
• az amerikai dollár vagy Euro kivitelét javasoljuk,
repülőjegyek ára illetékkel 600 USD-tól
bankkártyával is több helyen lehet fizetni
• menetrend
információkért
és
partnerünk
• a perui pénzváltók kizárólag 2006. utáni kiadású,
árajánlatáért fordulj irodánk munkatársához
sérülés és szignó mentes címleteket fogadnak el
• ajánlott költőpénz: 50 USD + a fakultatív programok
BEUTAZÁSI SZABÁLYOK, VÍZUM
ára
• magyar állampolgárok vízum nélkül utazhatnak
Peruba
SZÁLLÁSOK, ELLÁTÁS
• turistaként legfeljebb 90 napig tartózkodhat magyar
• 4* -os öko lodge 2 személyes bungalóiban
állampolgár az országban
• útlevelednek a hazaérkezéstől számítva még • saját fürdőszoba, ventilátor, az ágyak felett
szúnyogháló, ágynemű, fürdőpapucs, törölköző a
legalább hat hónapig érvényesnek kell lennie
faházak tartozékai, nem kell magaddal vinned
• a dzsungel program ideje alatt teljes ellátást
BALESET- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
biztosítunk
Az utazás sajátosságainak legmegfelelőbb ajánlatért • az ivóvizet a dzsungeltúra teljes ideje alatt biztosítjuk,
fordulj irodánk munkatársához
annak árát a program tartalmazza

KÖZLEKEDÉS
Bérelt buszokkal és hajóval és menetrend szerinti
repülőjáratal.
OLTÁSOK, GYÓGYSZEREK
• ajánlott oltások: Hepatitis A és B, tífusz, tetanusz
• ajánlott gyógyszerek: fejfájás csillapító, láz- és
fájdalomcsillapító,
gyomorfertőtlenítő
szer,
görcsoldó
HASZNOS INFORMÁCIÓK
• időeltolódás: -6 óra
• kommunikáció: Peruban a spanyol a hivatalos nyelv,
a turizmusban dolgozók többsége beszél angolul
• mobiltelefon: a magyar mobiltelefon-szolgáltatók
rendelkeznek roaming partnerekkel, a hálózat 1800
MHz-en működik
JELENTKEZÉS
Kérd személyre szabott ajánlatunkat!
BANKSZÁMLASZÁMOK
PACHAMAMA ADVENTURES LTD.
SZÁMLAVEZETŐ BANK: MKB BANK
BANK CÍME: WESTEND CITY CENTER. 1062 BUDAPEST,
VÁCI ÚT 1-3.
HUF SZÁMLASZÁM: HU22 1030 0002 1065 3749 4902
0017
USD SZÁMLASZÁM: HU79 1030 0002 1065 3749 4012
0017
SWIFT: MKKBHUHB
BŐVEBB INFORMÁCIÓ
HONLAP: www.pachamama.hu
E-MAIL: info@pachamama.hu
TEL: +36 70 943 98 58

