PROGRAM: OPPLEV MAGISKE GALAPAGOS
4 frokoster og 1 lunsj inkludert

Dag 1

Guayaquil
Dere blir møtt på flyplassen og kjørt til deres hotell av en engelsktalende guide. Guayaquil er
den største byen i Ecuador og en viktig handelsby som ligger nær Stillehavskysten.
Vandre gjerne en tur langs den livlige strandpromenaden Malecon 2000, her er det mye god
sjømat å få.

Dag 2

Avreise Guayaquil - Galapagos. Ankomst Santa Cruz
Frokost
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Dere blir kjørt til flyplassen for å fly til Baltra Island, inngangsporten til Galapagos. Denne lille
øya var en militærbase under andre verdenskrig og er vert for øyas viktigste flyplass.
Flyplassen ble bygget ved hjelp av de mest avanserte miljøteknikkene for å redusere utslipp
og energibruk. Det var faktisk den første økologiske flyplassen i verden.
Etter en fergetur til Santa Cruz Island blir dere kjørt til det eksklusive og gigantiske
skilpaddereservatet hvor teltleiren Magic Galapagos Tented Camp ligger. Det er her dere
skal tilbringe natten.
Naturens lyder vil være innsovningslydene om kveldene, og Melkeveien blir nattlyset. Dere
kan nyte roen med å ha hele åssiden for dere selv, med unntak av sesongbestemte, levende
gigantiske skilpadder!
Middagen er treretters, laget av kokker i et utendørskjøkken. En favorittaktivitet etter
middag er en kort spasertur til de naturlige lavastrømmene på reservatet for en drink i den
enestående Lava Lounge! Her kan dere historier fra dagens opplevelser rundt bålet og
snakke om hva som venter i morgen ...
Overnatting på Galapagos Magic (standard telt).

Dag 3

Galapagos
Frokost
I dag står det båttur på programmet. Nyt utflukten med et hyggelig mannskap og en
kunnskapsrik naturguide, og opplev de fjerne øyene i komfort og stil. Disse utfluktene går
daglig og gir dere mulighet til å oppleve Galapagos-øyene på en trygg og komfortabel måte.
De forskjellige øyene har hvert sitt særpreg, og her er det mye å oppleve:
* North Seymour har store fuglekolonier, her kan du se blant annet se blåfotsule med sine blå
føtter og fregattfugler. Her bor det også en stor sjøløvekoloni, og se opp for land-iguaner
som er godt kamuflert blant steinene. Snorkle med fargerike fisker og skilpadder - blant mye
annet!
* South Plaza er kanskje den mest fargerike øya, takket være rødlige planter som ligger som
et teppe over deler av øye, blandet med kaktuser. Dette er også øya hvor du finner mange
iguaner - her er det både land-iguaner og marine iguaner - i tillegg til sjøløver og fugler.
* Santa Fe Island er en allsidig øy å besøke, her er også dyrelivet myldrende, det er fint for
dykking og snorkling - og en fottur bør du også få med deg her.
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* Bartolome er en av de mest populære øyene, her er det flott (og mye fotografert) utsikt
over vulkanlanskapet, her kan du snorkle med pingviner og sjøløver - og massevis av fargerik
fisk.
* Sullivan Bay har ikke like rikt dyreliv, her kan du heller ta en nærmere titt på øyenes
vulkanske opprinnelse. Langs vandrestiene ser du øde lavalandskap som ble formet på slutten
av 1800-tallet. Fascinerende!
Sjekk båtens ukentlige reiserute:
* Mandager og torsdager: North Seymour og Bachas
* Tirsdag og fredag: South Plazas
* Onsdag: Santa Fe Island
* Lørdag: Bartolome og Sullivan Bay
* Søndag: Bartolome

Dag 4

Galapagos
Frokost, lunsj
På formiddagen blir dere med på å utforske Puerto Ayora-bukten. Ved hovedkaia drar vi til
La Loberia Island, som er oppkalt etter en sjøløvekoloni som bor der. Denne lille øya er et
flott sted å snorkle blant havskildpadder og et stort utvalg av fargerik fisk, og for å leke med
vennlige og nysgjerrige sjøløver.
Neste stopp vil være en tur til Tunel del Amor (lovers tunel) med flott utsikt. Hvis dere er
heldige kan dere se hvite haier! På vei tilbake besøker dere Punta Estrada Dock, hvor dere
går en tur for å se marine iguanaer.

Dag 5

Retur til Guayaquil
Frokost
Dere blir hentet på hotellet og kjørt til flyplassen for å fly tilbake til Guayaquil, mest
sannsynlig med massevis av fantastiske minner i bagasjen. Galapagos er et sted som må
oppleves for at du skal skjønne hvor unikt det er. Velkommen!
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