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Amazing Amazonas! 
- cruise i Brasiliens Amazonas 

 
 

Dette er et vaskeægte ekspeditionscruise i Amazonas! I den luksuriøse og bekvemme 

yacht, M/Y Tucano, sejler du op ad den mest uberørte af Amazonflodens større bifloder - 

Rio Negro. Du når længere ind i den vilde og storslåede regnskov end de fleste, når du 

besøger "Central Amazon Conservation Complex" (UNESCO). I en lille gruppe på 

maksimalt 18 deltagere og med erfarne naturguider skal du opleve det helt fantastiske 

plante- og dyreliv, som gemmer sig dybt inde i regnskoven og sjældent får besøg udefra. 

Langt fra alfarvej besøger du også små landsbyer, hvor dagligdagen er uløseligt 

forbundet med naturens rytme og luner. 

På denne eksklusive naturrejse kommer du dybt ind i regnskoven og får enestående 

naturoplevelser, som du ikke finder på andre rejser til Amazonas.  

Velkommen på dit livs eventyr! 

• Oplev et af verdens største floddeltaer i bekvemmelighed 

• Gå på opdagelse efter dyr og planter i Amazonas både til lands og til vands 

• Få indblik i regnskovens komplekse verden gennem engelsktalende naturguider 

• Fisk efter tropiske fisk, herunder piratfisk 

• Tag på ekskursioner morgen, middag og aften 

• Overnat på den pragtfulde yacht M/Y Tucano 

 

Dag 1: Afrejse fra Danmark og ankomst til Brasilien 

Fra Billund eller København rejser du afsted på dit livs eventyr. Enestående natur-

oplevelser venter forude! Alt afhængig af din flyforbindelse er du sandsynligvis i transit 

to gange undervejs og ankommer til Manaus i løbet af aftenen. Her tager du en taxa 

eller hentes af din private chauffør (tilkøb) og køres til det hyggelige hotel Villa 

Amazonia, hvor du kan slappe af efter den lange rejse. 

Måltider: på flyene 

Overnatning: Hotel Villa Amazonia - www.hotelvillaamazonia.com (eller lignende) 
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Dag 2: Manaus - hjertet af Amazonas 

Manaus er en vigtig havneby, som sikrer at al gods kan transporteres fra Amazonas ud 

til Atlanterhavskysten. Du har en hel dag på egen hånd i byen. Du kan opleve nogle af 

byens seværdigheder såsom fx Teatro Amazon, der ligger meget tæt på Hotel Villa 

Amazonia. 

Måltider: morgenmad 

Overnatning: Hotel Villa Amazonia - www.hotelvillaamazonia.com (eller lignende) 

 
Dag 3: Alle ombord! 

Tidlig morgen er der påmønstring på yachten Tucano. Mødestedet er receptionen i 

Hotel Tropical, og du hentes på Hotel Villa Amazonia 45 minutter inden mødetidspunktet 

(oplyses af Panorama Travel efter booking). 

I løbet af formiddagen skal i sejle opstrøms ad Rio Negro igennem et af verdens største 

flodsystemer, som blandt byder på verdens største ferskvandsøhav Anavilhanas. Fra 

observationsdækket er der god udsigt over den storslåede regnskovsvegetation, der 

når helt ned til flodsystemets bredder. Midt på eftermiddagen er i sejlet væk fra 

civilisationen og ind i vildnisset i Amazonas. Selvom man ikke kan forudsige hvad 

naturen byder på, så er der gode chancer for at observere floddelfiner og mange 

forskellige farverige og eksotiske fuglearter, som lever langs floden. 

Sidst på eftermiddagen går i i land for at lede efter mere dyreliv under de store træer. 

Her er også mulighed for en forfriskende svømmetur i en af de mange bifloder til 

Amazonas. Efter gåturen vender i tilbage til M/Y Tucano for at få en drink i solned-

gangen og nyde regnskovens mange lyde. Efter aftensmaden skal i på endnu en gåtur i 

skoven for at lede efter nogle af nattens dyr. Det kan være caimaner, som er Amazonas' 

små krokodiller, eller den mærkværdige fugl Potoo, som med sine udstående øjne og 

brede næb er perfekt tilpasset livet om natten, hvor den jager de store natsværmere. 

Måltider: Frokost og aftensmad 

Overnatning: M/Y Tucano 

 
Dag 4: Dybere ind i Amazonas 

Tidligt om morgenen skal du udforske flodernes mystiske afkroge fra kajak i selskab 

med en naturguide, der kan fortælle om området. Her er der gode chancer for både at 

se og høre brøleaber i de store træer eller nogle af de farvestrålende tukaner. Efter 

morgenmaden tager i på vandring i skoven for at få en forståelse af Amazonas' 

komplekse økosystem, og forhåbentligt ser du flere spændende dyr og planter. 
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Omkring middag vender i tilbage til skibet og en velfortjent frokost, alt imens kaptajnen 

navigerer skibet dybere ind i Amazonas' kringlede flodsystemer. Det er muligt, at 

kaptajnen stopper et sted, hvor man kan få en frisk svømmetur. Sidst på dagen sejler du 

ud med en af skibets mindre både og udforsker solnedgangens lyde, som kommer fra et 

kor af fugle og frøer. 

Måltider: morgenmad, frokost, og aftensmad 

Overnatning: M/Y Tucano 

 
Dag 5: Aber og bifloder 

Du får en tidlig start på morgenen med en gåtur i regnskoven for at lede efter aber. På 

langt de fleste af disse morgenture er man heldig at se forskellige aber, men som altid 

med naturen kan man aldrig være helt sikker. I vender tilbage til skibet for at spise 

morgenmad, og derefter venter enten en sejltur på bifloderne i en af de små 

motoriserede både eller endnu en gåtur. Sidst på formiddagen sejler M/Y Tucano dybere 

ind i Amazonas. Der er stop på vejen, hvis i skulle observere dyr fra skibet. 

Måltider: morgenmad, frokost, aftensmad 

Overnatning: M/Y Tucano 

 

Dag 6: Oversvømmede skove og græssletter 

Efter de sidste dages morgenekskursioner vil M/Y Tucano denne morgen i stedet sejle 

for at lede efter dyreliv. Der er også mulighed for, at skibet stopper ved en lokal hytte, 

hvor en nybygger har bosat sig. Efter middag når skibet frem til den spektakulære flod 

Rio Jaueperi. Her kan man opleve den helt særlige skovtype kaldet varzea. Varzea-

skoven er en årstidsbetinget oversvømmet skov. På grund af de kraftige regnskyl i 

regntiden kan vandstanden stige op til 10-15 meter; store områder bliver oversvømmet, 

og skoven får et helt andet udtryk. Varzeaskoven er særlig kendt for et rigt dyreliv, som 

i kan benytte eftermiddagen til at opdage. Hvis vejret og omgivelserne tillader det, vil i 

efter mørkets frembrud komme på en ekskursion og opleve flere af nattens mystiske 

dyr. 

Måltider: morgenmad, frokost, aftensmad 

Overnatning: M/Y Tucano 
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Dag 7: På opdagelse dybere i skoven 

I dag sejler i mod nordvest ad Rio Negro med stop undervejs og udflugter i de mindre 

både samt vandreture i regnskoven. Herinde dybt i regnskoven er det naturen der har 

magten, og disse steder er oftest ubeboede og kun sjældent besøgt. Det betyder, at der 

er masser af plads til naturen. Dagens program er afhængigt af de ting i ser undervejs 

på turen, men der er mulighed for flere aktiviteter. 

Sidst på dagen navigerer M/Y Tucano nedstrøms (vender om), og hvis vandstanden i 

floden tillader det, lægger i til på den østlige banke af Rio Negro og går på opdagelse 

dybt inde i Amazonas. Efter en aftentur ad de små bifloder vender i tilbage til M/Y 

Tucano og en velfortjent drink og afslapning på dækket. 

Måltider: morgenmad, frokost, aftensmad 

Overnatning: M/Y Tucano 

 
Dag 8: Hvor naturkræfterne mødes 

Du står op med solen og forsøger at spotte dyrelivet, mens skoven langsomt vågner. 

Papegøjer, tukaner og aber er oftest særligt aktive i de tidlige timer af dagen, når de 

skal ud og finde føde. Når i vender tilbage til skibet, venter en stor og lækker brasiliansk 

morgenmad på dig. Herefter tager i på en sidste tur ind i junglen, inden i efter frokost 

begynder sejladsen nedstrøms og tilbage mod civilisationen. 

I passerer Manaus, og sidst på dagen ankommer i til ”Encontra das Aguas”, som er det 

berømte sted, hvor to af verdens største floder mødes i en turbulent bølge. Det mørke 

vand fra Rio Negro møder det lysere vand fra Amazonas i et inferno af kræfter, og det 

er tydeligt at se en klar adskillelse af de to vandmasser, der hver især presser på for at 

få overtaget. Ved solnedgang vil M/Y Tucano igen begynde at vende boven opstrøms ad 

Rio Negro og navigere tilbage i retning af Manuas. Når i sejler forbi Manaus, får du et 

fantastisk kig fra floden ind mod byen. 

I løbet af aftenen ankrer skibet op lige nord for byen. Manaus er en af verdens største 

havnebyer, og det endda selvom den ligger over 1000 kilometer fra det nærmeste hav. I 

spiser afskedsmiddag ombord på skibet og gør klar til en tidlig landgang næste morgen. 

Måltider: morgenmad, frokost, aftensmad 

Overnatning: M/Y Tucano 

 

Dag 9: Tilbage i civilisationen 

Efter en tidlig morgenmad afmønstrer alle skibet M/Y Tucano, og dit eventyr på 
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Amazonfloden er slut for denne gang. 

Når skibet er i havn, kan du tage en taxa til dit hyggelige hotel (hvis ikke du har tilkøbt 

transfer). Her kan du nyde den sidste aften i Amazonas. 

Måltider: morgenmad 

Overnatning: Hotel Villa Amazonia - www.hotelvillaamazonia.com (eller lignende) 

 
Dag 10: Hjemrejse 

Du kan tage en taxa til lufthavnen (hvis ikke du har tilkøbt transfer) og flyver hjem til 

Danmark. 

 
Dag 11: Ankomst til Danmark 

 

Pris: afhænger af afrejsedato, kahyttype med mere.  

Se hjemmesiden for flere oplysninger. 

 

Prisen inkluderer 

• Luksuscruise ombord på motoryachten Tucano 
• Helpension ombord på skibet 
• Udflugter i kajak 
• Udflugter og vandringer i regnskoven 
• Engelsktalende naturvejledere med indgående kendskab til Amazonas 
• Transfer fra hotellet til skibet (tilslutningen til cruiset dag 3) 
• 3 overnatninger på Hotel Villa Amazonia ("superior suite") eller lignende inkl. 

morgenmad 

 

Ikke inkluderet 

• Fly til/fra Manaus 
• Transfers (undtaget tilslutningen til cruiset dag 3) 
• Program/udflugter i Manaus 
• Frokoster og aftensmad i Manaus 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Drikkepenge til guider 

 

 

Praktiske oplysninger 

Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse.  

BEMÆRK: Programmet skal opfattes som vejledende og kan variere alt efter vejret og 

dyrelivet, som opleves undervejs. Fleksibilitet er en forudsætning for ekspeditions-
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sejladser af denne type. 


