EKSPEDISJONSCRUISE
I AMAZONAS

/ MED CHAPADA DIAMANTINA, MANAUS OG SALVADOR
10.–26. JUNI 2016
Denne reisen tar deg til de grå stedene på kartet. På et lite skip,
med plass til kun 18 personer, drar vi på en ukelang guidet
ekspedisjon i Amazonasregnskogen. Cruisets varighet og
skipets størrelse gjør at vi kommer dypere i jungelen og kan gå
i land på steder hvor andre båter ikke kommer til. Vi følger opp
med flere store naturopplevelser i nasjonalparken Chapada
Diamantina. Manaus, ved Amazonas’ bredde og Brasils tidligere hovedstad Salvador, utgjør reisens kulturelle alibi.

DAG 1 FREDAG 10. JUNI
AVREISE OG ANKOMST
Vi reiser fra Oslo Lufthavn med TAP, avgang
grytidlig. Flybytte og mellomlanding i Lisboa.
Vi lander i Salvador om ettermiddagen, lokal
tid. Etter ankomst får vi transfer til hotellet.
Felles middag om kvelden før vi rusler ut for
å føle lyder, lukter og stemning: Bahia by
night. Mer om byen får vi se og vite neste
dag. (-/-/M)
DAG 2 LØRDAG 11. JUNI
SALVADOR, BYRUNDTUR MED LUNSJ
Salvador da Bahia, Brasils tredje største by,
har en energi og en stemning ikke mange
byer kan stille opp med. Den tidligere hovedstaden i Portugals kolonivelde vokste raskt,
allerede fra begynnelsen av 1500-tallet. I
dag er byen så absolutt mest preget av den
afrikanske delen av befolkningen. Sentrum er
som et levende museum av 1600 og 1700talls kirker samtidig som kunst og artisteri i
høyeste grad er sprell levende. Det historiske distriktet i byen tar oss tilbake til en helt
annen tid. Koloniale, pastellfargede bygninger
har mye historie i veggene. Det er mer enn
tusen hus, kirker og monumenter her som til
sammen gjør Salvador til den byen med mest
barokk arkitektur i Latin-Amerika.
Festivaler og musikk er dagliglivet her,
det trommes taktfast og rytmisk ved gatehjørnene. Om kvelden ses de ofte hvitkledde
capoeira-danserne sirkle rundt hverandre
i dette velkoreograferte og stilfulle samspill i dans. Det er egentlig både dans og

kampsport, opprinnelig utviklet av slavene
for å skjule forberedelser til opprør mot
slave-eierne.
Severdighetene er mange, Igreja e Convento Sao Francisco, et barokk mesterverk.
Pelourinho-nabolaget i den gamle bydelen er
på UNESCOs prestisjefylte verdensarvliste.
Mye har blitt forbedret og restaurert. Museu
Nautico da Bahia har utstillinger fra portugisernes sjøfartstid og også fra slavehandelen.
Salvador var tross alt den viktigste havnen i
dette verdens mørke kapittel. Brasil tok inn
flere slaver enn noen annet land.
Stemningen endrer seg rundt i byen, og
ulike tradisjonelle afrikanske religioner som
candomblè er evig til stede. Mer enn to millioner verden over, spesielt her i Brasil, bekjenner seg til troen. Her eksisterer ingen skrifter
men alt har gått fra generasjon til generasjon.
Det er ofte kvinner som leder seremoniene.
Dans og sang er viktig i candomblè. (F/L/-/)
DAG 3 SØNDAG 12. JUNI
SALVADOR–CHAPADA DIAMANTINA
Morgenen er til egen disposisjon før vi reiser
ut til flyplassen for å fly til Chapada Diamantina. Vi sjekker inn på lodgen/hotellet. En
storslått naturopplevelse venter! Omkring
1520 kvadratkilometer og 40 mil fra Salvador, ligger dette landskapet som vi tør påstå
er helt unikt. Kronen på verket er samspillet
i alle fargene som omslutter parken – alle er
naturens egne men summen av dem er helt
ekstraordinære og ulikt det meste annet.

Her er fjell, regnskog, tørre områder,
daler, grotter, fossefall, kalksteinsgrotter,
naturlige basseng med gjennomsiktig vann
og til og med sump. Vi bader i ved Pratinha
og i Poco Azul, hvor vannet er så klart at det
nesten føles som noe overnaturlig og at du
svever! Fra avstand er det tilnærmet umulig
å se hvor vannflaten begynner.
Noe kan sammenlignes med Australias
«outback». Samtidig er det også grønt og
frodig siden den ruvende fjellkjeden Serra
do Sincora samler regnet som kommer fra
Atlanterhavskysten. I tillegg til et magnifikt
landskap, ligger også små, koloniale landsbyer
rundt i området. Navnet kommer forresten
fra diamantene som ble funnet her, hovedsakelig på 1800-tallet med også senere. (F/-/-/)
DAG 4 MANDAG 13. JUNI
CHAPADA DIAMANTINA
En dag med natur, frisk luft og imponerende
utsikt og fargepalett venter. I dag skal vi se
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Poco Encantado og Poco Azul. Poco Azul
(den blå brønnen) er safirblått grotteeventyr der fargene ikke trenger Photoshop for å
stråle. Det er ikke lenge siden det ble oppdaget rester av et titalls ulike arter på bunnen
her, de fleste av disse finnes ikke lenger.
Poco Encantado (den forheksede brønnen)
er et komplekst og sårbart økosystem. Du
kan knapt se hvor vannet begynner og hvor
fjellet slutter, så klart er det selv om det er
nesten 60 meter dypt. (F/L/-)
DAG 5 TIRSDAG 14. JUNI
CHAPADA DIAMANTINA
Nasjonalparken har mye å by på. Moro do Pai
Inacio (far Inacio) er en av de største attraksjonene i parken. Med sine 1 120 moh., får
vi et godt overblikk over parkens åpne landskap. Legenden sier at en slave var romantisk
involvert i datteren til en rik landeier. Datteren ble med barn og slaven fryktet for farens
vrede. Han rømte opp på toppen av fjellet og
hoppet ut med en oppslått paraply som fikk
han i sikkerhet.
Pratinha er med på dagens utflukt, området byr på spennende, mørke grotter og
glassklart vann med en unik fargetone sjelden
sett. Samlingen av kalkstein på bunnen av Rio
Pratinha forvandler vannet til en fargeskala
som spenner fra grønt, blått og til sølv.
Lapa Doce ble oppdaget så sent som i
1986 og er en av de største grottene i landet.
20 kilometer totalt, 850 meter er åpent for
oppdagelse. På det bredeste er den 60 meter.
(F/L/-)

DAG 6 ONSDAG 15. JUNI
CHAPADA DIAMANTINA-SALVADOR
Nasjonalparken forlates etter frokost, vi reiser
tilbake til Salvador med buss. Det er mye å
se underveis og turen tar cirka fem timer. Vi
stopper selvsagt jevnlig. Overnatting Salvador. (F/-/-)
DAG 7 TORSDAG 16. JUNI
SALVADOR-MANAUS
Vi reiser ut til flyplassen for å fly til Manaus,
Amazonas` største by. Det er en urban og
viktig havneby ved Rio Negro. Vi sjekker inn
på hotellet som ligger i grønne omgivelser og
har svømmebasseng. Felles middag på hotellet om kvelden før vi skal oppleve mer av byen
neste dag. (F/-/M)
DAG 8 FREDAG 17. JUNI
BYRUNDTUR MANAUS MED LUNSJ
Brasil er verdens femte største land og har
mange enorme byer. I Manaus bor det cirka
to millioner innbyggere og det er i stor kontrast til hva vi kommer til å oppleve av små
samfunn langs elvene i dagene fremover.
Som inngangsport til Amazonas, dreier mye
seg om turen videre herfra, men som vi skal
få oppleve, har byen mye å være stolt over.
Havnen er livsnerven og essensen i byen og
at det er travelt, er en underdrivelse. Etter
byrundturen er det tid på egen hånd til å oppleve denne fascinerende byen «in the middle
of now where».
Det virker kanskje noe merkelig at det
finnes et operahus her i midt i regnskogen,

men det gjør det så visst. En rosa bygning i
neo-klassisk stil! Mot slutten av 1800-tallet
var det i Manaus det skjedde. Gummi hadde
gjort regionen rik og historiene verserer
om hvordan de ulike gummibaronene overgikk den andre i dekadense og stormannsgalskap. Et varig og storslagent resultat av
dette, ble operahuset. Det ble ikke spart på
noe – kunstnere og bidragsytere ble hentet
fra både Frankrike, Italia og England. Kuppelen ble dekket av keramiske fliser malt som
flagget i grønt og gult. Gummi-inntektene
begynte dog å falle, og operahuset ble stengt
i mange år før det åpnet igjen på begynnelsen
av 2000-tallet. I dag avholdes det operafestivaler her to ganger årlig.
Mercado Municipal rommer alt fra ferske
og velsmakende frukter og grønnsaker til klær
og håndverksprodukter. Det gule, staselige
Rio Negro Palace var tidligere residens til den
tyske eksentriske gummibaronen Waldemar
Scholz og har også huset mange guvernører.
I dag er det omgjort til et kultursenter med
utstillinger og konserter.
I Parque do Mindu noen kilometer utenfor byen, lever en bitteliten primat som er
endemisk for Manaus, Sanuinus bicolor. Dette
er en tofarget nysgjerrige skøyer, utrydningstruet som den er, finnes det ikke mange
kjente tilholdssted der den kan ses. (F/L/-)
DAG 9 LØRDAG 18. JUNI
EKSPEDISJONEN BEGYNNER!
Tidlig om morgenen sjekker vi inn på
Motor Yacht Tucano, båten som skal ta oss

oppover Rio Negro (den svarte elven) som er
en av side-elvene til Amazonas. Vannet er som
navnet tilsier, mørkt i fargen, og det er ingen
liten elv vi skal utforske, den strekker seg
fra Colombia og Venezuela før Brasil. Det er
meget få bosetninger langs elven tross dette,
og desto mer urørt vegetasjon, rikt fiske og
dyreliv.
Noe på turen er tenkelig, annet er helt
utenkelig men det er uansett virkelig! Du
tror det ikke før du får se det! Ekspedisjonen
i hjertet av Amazonas er snart i gang, det som
skal åpne opp en verden av flora og fauna som
du ikke ante omfanget av. Alle i mannskapet
om bord er vokst opp i området, er kjentmenn
og sporfinnere, noe som gjør opplevelsen så
mye større og mer ekte.
DAG 10 SØNDAG 19. JUNI
EKSPEDISJONSCRUISE
Utover morgenen og dagen passerer vi gjennom verdens største elve-arkipel av øyer

– Anavilhanas Archipelago. Fra observasjonsdekket kan vi se hvordan den grønne vegetasjonen slynger seg gjennom elven og skaper
en stor labyrint. Utpå ettermiddagen har vi
passert det vi kan kalle sivilisasjon og vi vil se
tett regnskog på begge sider. Mest sannsynlig
vil noen lekne og spretne delfiner følge båten
selv om vi aldri kan forutsi eksakt hvilke dyr og
hva vi vil se. Det som er sikkert er at utsikten
vil være fantastisk og at roen og evigheten
her ute blander seg med oppstemtheten over
hva som ligger foran.
Om ettermiddagen stiger vi i land på
utkikk etter dyr og planter. Ikke umulig at det
blir en dukkert i et riktig rent og forfriskende
vann, heller. (F/L/M)
DAG 11 MANDAG 20. JUNI
EKSPEDISJONSCRUISE
Tidlig om morgenen oppdager vi mer av regnskogen. Brølaper er som navnet tilsier, meget
høylytte bekjentskaper og også rampete der
de gjerne kaster ned frukt og annet fra tretoppene Om vi ikke ser dem, hører vi dem
garantert! Lyden bærer nesten fem kilometer gjennom skogen og det er hannene som
forsvarer territoriet og maten som skriker ut.
En annen, ikke fullt så høylytt, vi kanskje får
høre denne morgenen, er tukanenes morgenserenader. Tukanen har nesten like stort
nebb som kropp, og et fargerikt sådan. Etter
frokost rusler vi igjen tilbake til regnskogens
eventyrverden og får høre mer om økologi i
Amazonas av vår dyktige guide. Vi returnerer

til båten for lunsj og det blir sikkert også i dag
anledning til en dukkert.
Resten av dagen benyttes til mer oppdagelses og læring før kveldsmørket kommer
på. Solnedgang akkompagnert av froskekvekk
og fuglekvitter venter. (F/L/M)
DAG 12 TIRSDAG 21. JUNI
EKSPEDISJONSCRUISE
Etter to utflukter om morgenen, navigerer vi
gjennom tett regnskog mens vi holder utkikk
etter dyr. Planen i dag er å besøke en av stammene inne i skogen for å høre mer om planter, medisiner og dagligliv. Tidlig ettermiddag
mens vi befinner oss langt nord på seileruten
vår, er vi i nærheten av Rio Jaueperi. I dette
området finner vi den type regnskog som
kalles varzea. Her vil dyrelivet være annerledes enn det vi har sett før, og vi holder utkikk
etter hva som rører seg. Om været tillater
det, blir det nattlig speiding i kveld. (F/L/M)
DAG 13 ONSDAG 22. JUNI
EKSPEDISJONSCRUISE
I dag skal vi ha kommet til den vestre siden
av Rio Negro og fortsetter med utflukter og
oppdagelser. Her i området er det ekstremt
øde og det er ikke mange som ferdes på disse
kanter. Om kvelden fortsetter vi nedstrøms
og kommer til samløpet med Amazonas-elven.
Mens vi glir sakte gjennom det stemningsfulle
mørket, opplyst av stjernelys, nipper vi til Brasils friske nasjonaldrikk, caipirinha. Kanskje blir
det litt sambatakter også? (F/L/M)

DAGEN OM BORD
Dagsprogrammet vil variere etter værforhold samt muligheten til å navigere
der vi befinner oss. Ruten og programmet
beskrevet under kan derfor endres noe.
Uansett vil vi stå opp med solen hver dag
og gå langs elvebredden på leting etter
fugler og annet dyreliv. Senere om morgenen vil båten seile videre og vi vil være
på vei videre om ettermiddagen. Igjen vil
vi oppdage livet i land langs breddene.
Hver kveld sitter vi og snakker om det vi
har sett og opplevd i løpet av dagen, med
stort fokus på måten planter og dyr har
utviklet seg gjennom tidene her i regnskogen. Noen kvelder bruker vi lys for å lete
opp nattdyr.
Dette er en veldig aktiv reise. Vi
kommer til å se masse, men det blir også
nok av tid til å slappe av og ha det moro og
sosialt underveis. Det blir også flere dukkerter der det er trygt og rent å bade. Kanskje litt felles matlaging eller fiske? Hver
ettermiddag blir det hors-d`ouvres oppe
på observasjonsdekket der vi har orkesterplass til solnedgangen og etter hvert en
helt strålende og opplyst stjernehimmel.
Som det kun er på den sørlige halvkule.
EKSPEDISJONSCRUISET
I dagene som kommer skal vi bli kjent med
urørt regnskog i områder der nesten ingen
ferdes, der vegetasjon og dyreliv er lite

påvirket av menneskehender. Der lydene
er som en kakofoni av konversasjon mellom
de dyr, fugler og insekter som kaller dette
sitt hjem. Det er vi som er på besøk.
Vi skal lære og se at det finnes tre typer
regnskog, og hva som kjennetegner de
ulike. Igapo er en spesiell og vakker type
skog. Den har store variasjoner på grunn
av vann som til tider flommer gjennom
vegetasjonen. Orkideer og andre eksotiske
vekster slynger seg oppover overhengende
trær som for å unngå drukning. For å tilvenne seg, har både planter og dyr gjennom tidene adoptert former og vaner som
er ganske så unike.
Terra Firme (på solid grunn) har enorme
trær og perfekt tilpasset dyreliv under og i
tretoppene. Dette er hva de fleste tenker
på når det gjelder regnskog. Dyr vi kanskje får øye på her er: villsvin, beltedyr,
agouti (villrotte) og paka (marsvinlignende
gnager). Det finnes jaguar i Amazonas, men
den er veldig sky og ikke lett å finne.
Varzea er også forbundet med vann,
denne typen er full av mineraler fra Andesfjellene og vannet har en brunaktig farge.
Alle tre slagene har selvfølgelig helt ulikt
plante- og dyreliv.
Et viktig stopp i løpet av turen gjøres
hos noen av indianerstammene som bor
langt inne i regnskogen. Her vil vi lære å
kjenne et folk som stort sett lever som de
har gjort gjennom alle tider. Hvilke enorme

ressurser de har i forhold til planter som
brukes til medisin. Denne kunnskapen har
blitt delt fra generasjon til generasjon og
er uvurderlig for overlevelse.
OM SKIPET
M/Y Tucano har plass til 18 gjester og er
cirka 25 meter lang. Skipet er bygget for
nettopp dette formålet, å navigere best
mulig og oppdage mest mulig langs elven
og bredden. Opprinnelig bygget i en elegant stil som en klassisk elvebåt, men den
er moderne og komfortabel uten å være
luksuriøs. Med mørkt, lekkert panel går
tankene tilbake til en svunnen tid. Hovedfokus er dog på den spennende verdenen
som er utenfor båten.
Alle lugarene er utvendige med aircondition. De er av ulik størrelse, men alle har
privat bad med dusj og toalett.
Det er tre dekk: hoveddekk, midtdekk og observasjonsdekk. Lugarene er
på hoveddekk og midtdekk. Det er også
uteplass på hver side av midtdekk. Det
er 76 vinduer store vinduer om bord som
alle kan åpnes. Måltidene om bord lages av
fisk, frukt og andre smaker som er typiske
for regionen. M/Y Tucano er selvsagt dypt
forankret i økologisk og bærekraftig drift.
Alt av søppel resirkuleres tilbake i Manaus.
Det er få insekter på denne reisen, men
båten har uansett skjermnett som beskyttelse foran vinduene.

DAG 14 TORSDAG 23. JUNI
EKSPEDISJONSCRUISE
Denne morgenen opplever vi Lago Janauari
Ecological Park. Dette er stedet der det tykke
brune vannet fra Amazonas-elven flyter raskt
gjennom skogen. I løpet av dagen vil vi seile
til «Encontra das Aguas (der vann møtes)».
Det er her to av verdens største elver, Rio
Negro og Amazonas, møtes i en malstrøm.
Det mørke vannet fra Rio Negro renner ved
siden av det brune vannet fra Amazonas.
Om ettermiddagen er det selvsagt mer speiding etter dyreliv i et annet miljø enn vi har
sett tidligere. Om kvelden blir det en herlig
avskjedsmiddag der vi deler minner fra denne
helt spesielle opplevelsen med nye venner.
(F/L/M)
DAG 15 FREDAG 24. JUNI
EKSPEDISJONSCRUISE
Vår siste frokost nytes om bord ved Manaus
før vi sjekker ut av skipet og returnerer til
hotellet i Manaus. Siste dagen i Manaus er til

fri disposisjon. Utforsk Manaus, skriv postkort
eller nyt siste dag av reisen på hotellet. Siste
dag i Brasil markeres med en skikkelig farvellmiddag! (F/-/M)
DAG 16 LØRDAG 8. 25. JUNI
UTSJEKK FRA TUCANO, AVREISE
MANAUS
Vi har en rolig start på dagen. Sjekker ut av
hotellet i 11-tiden og drar til flyplassen. Eventyret i Brasil er over for denne gangen etter
mange, uforglemmelige opplevelser. Vi får
transfer ut til TAP-flyet som har avgang om
ettermiddagen. Flybytte og mellomlanding i
Lisboa. (F/-/-)
DAG 17 SØNDAG 26. JUNI
OSLO LUFTHAVN NATT TIL 27. JUNI
Vi ankommer Lisboa på formiddagen. Videre
fly til Oslo Lufthavn på kvelden. Vi ankommer Oslo Lufthavn like over midnatt, da har
datoen så vidt kommet til den 27. juni.

Reisen bestiller du på www.escape.no

/ PRISER OG BETINGELSER

PRIS
Pr. person i dobbeltrom/lugar

kr 64 950
Tillegg for enkeltrom/lugar

kr 17 900
PRISEN INKLUDERER
• Fly Oslo–Salvador/Manaus–Oslo
med TAP
• Fly innenriks Salvador–Manaus og
Salvador–Lençóis
• Flyskatter
• Seks netter om bord på
ekspedisjonsskipet MS Tucano
• Ni netter på gode førsteklasse
hoteller
• Ti lunsjer og ni middager
• Utflukter og entreer som
beskrevet
• All transport i følge programmet
• Engelsktalende guide på
utfluktene
• Teknisk reiseleder fra Escape
Travel
PRISEN INKLUDERER IKKE
• Drikkevarer
• Måltider ikke nevnt i programmet
• Tips til lokale guider
• Avbestillings- og reiseforsikring
DEPOSITUM
Depositum på kr 7500 pr. person
må innbetales innen syv dager etter
bestilling.
AVBESTILLINGSREGLER
Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:
• Inntil 120 dager før avreise:
kr 1500 pr. person
• Fra 120 til 76 dager før avreise:
kr 7500 pr. person
• Fra 75 til 51 dager før avreise:
50 % av reisens pris
• Under 50 dager før avreisedato,
eller ved manglende fremmøte på
avreisedagen: Ingen refusjon
Øvrige reise-betingelser finner du på
www.escape.no

Besøksadresse: Grenseveien 92, Oslo
Postadresse:
Postboks 6288 Etterstad
0603 Oslo

Telefon: 24 14 94 00
E-post: post@escape.no
Web: www.escape.no

Avdelingskontor Stavanger
Telefon: 51 52 71 40
E-post: stavanger@escape.no

