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GALAPAGOS & ECUADORIN AMAZON
Aika: 		
Kesto: 		
Ryhmäkoko:
Hinta:		
		

La 4.12. - Ma 20.12.2021
18 pv
15 henkilöä + matkanjohtaja
Standard-luokan hytti, 8.980 e/hlö
Sviitti-hytti, 9.980 e/hlö

* Jaettu nais- ja miespaikka ilman lisämaksua.
* 1 hh lisähinta 4.280 eur (standard-hytti)

Pääkohteet: Galapagossaaret
		Amazonin sademetsä
		Quiton maailmanperintöalue
		Guayaquill
Lajistoa:
Sademetsän apinat ja linnut
		Jättiläiskilpikonnat
		
Meri- ja maaleguaanit
		Galapagosinalbatrossit
		
Ruokailut:
Täysihoito (3 ateriaa päivässä)
		
Galapagos-risteilyllä ja Amazonilla.
		Kaupunkikohteissa aamiaismajoitus
		Erittely matkaohjelmassa.

Risteily:

Pitkä 8 vrk risteily täysihoidolla.

Risteilyalus: Ensimmäisen luokan tilava ja 		
		
vakaasti kulkeva Anahi-katamaraani
		
Kohderyhmä: Kaikki luonnosta kiinnostuneet,
		
jotka haluavat tutustua kohteisiin
		rauhalliseen tahtiin.
			
Vaativuus:
Lähtijöiltä edellytetään tavanomais-		
		
ta terveydentilaa. Fyysinen rasitus
		
vähäinen, kävelymatkat lyhyitä.
Lisäretket:
		

Cotopaxin tulivuori
Guayas-joen suisto ja mangrovemetsät

Lisätiedot:
		
		
		

info@kuvausmatkat.fi
www.Kuvausmatkat.fi
puh. +358 400 191 348 tai
+358 50 520 1827

Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä
valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan edellyttämät vakuudet. Rek. nro 46/12/Mj. SMAL 42613. IATA.
Kaikki esitteen kuvat on otettu Kuvausmatkoilla. C: Jouni Klinga
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Luontoristeily Galapagossaarille &
Sademetsäretki Amazonilla
Lennämme KLM:n hyvillä yhteyksillä suoraan Ecuadorin
pääkaupunkiin Quitoon, jonka espanjalaiset perustivat
vanhan inkahallintokeskuksen päälle vuonna 1534. Quiton vanha kaupunki on yksi Etelä-Amerikan parhaiten
säilyneitä kolonisaatioajan maamerkkejä.
Matkan aluksi vietämme vapaapäivän Quiton keskustassa. Kaupunki sijaitsee Andien vuoristossa, ja ympärillä
tulivuorten huiput kohoavat yli neljään kilometriin. Halukkailla on mahdollista osallistua lisäretkelle Cotopaxin
tulivuorikansallispuistoon.
Varsinainen ohjelmamme alkaa matkalla Ecuadorin sademetsiin, jotka on todettu luonnon monimuotoisuuden
suhteen Amazonin rikkaimmiksi alueiksi. Sademetsäretken aluksi lennämme Cocan viidakkokaupunkiin, josta
nousemme tilaviin jokiveneisiin ja jatkamme Napojokea
alavirtaan. Majoitumme viidakon keskellä tasokkaaseen
ja palkittuun sademetsälodgeen, Napo Wildlife Centeriin.
Viidakkohotelli sijaitsee Yasunin kansallispuiston laidalla; puiston, joka on yksi koko
Amazonin arvokkaimmista suojelualueista. Alkuperäisen intiaaniväestön hallinnassa
oleva lodge on tunnettu erittäin monipuolisesta apinalajistosta ja rikkaasta linnustosta.
Matkan pääkohteena on kahdeksan päivän luontoristeily Galapagossaarille ja aluksenamme on ensimmäisen luokan Anahi-katamaraani. Isokokoinen alus tarjoaa vakaat
matkustusolot moniin pienempiin aluksiin verrattuna. Koko alus on yksityisesti vain
meidän suomalaisen ryhmämme käytössä. Tilavat hytit ja käytännölliset tilaratkaisut
tarjoavat tasokkaat puitteet aktiivilomalle.
Galapagos-saaristossa jokainen vierailukohde on erilainen. Yhteensä kahdeksan päivän risteily- ja saariohjelma tarjoaa kattavan kuvan eläimistön kirjosta sekä upeista
snorklauskohteista. Ohjelma on räätälöity luonnonystävien ehdoin. Aiempien vuosien
tavoin risteilylle on poimittu monipuolinen kooste saariston upeimpia vierailukohteita: eläimistöltään rikkaimpia ja keskenään erilaisia helmiä. Jokainen risteilypäivä on
erilainen ja uusia elämyksiä täynnä.
Suomen Kuvausmatkat toteuttaa risteilyt kokonaan suomalaisen ryhmämme käyttöön charteratulla aluksella. Näin voimme toimia joustavasti oman aikataulumme
mukaan verrattuna jopa 90 hengen ristelyaluksiin, joissa ryhmät rantautuvat ja liikkuvat maissa peräjälkeen ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti.

Suomen Kuvausmatkat oy | Galapagos & Amazon
4. - 20.12.2021

Retkillä on suomalainen luonto-opastus ja joustavassa ohjelmassa voidaan huomioida tavanomaista enemmän henkilökohtaisia erikoistoiveita. Matkan aikataulut räätälöidään aina tilanteiden mukaisiksi.
Matkojemme tavaramerkkinä on rauhallinen etenemistahti. Haluamme tarjota mahdollisuuden tunnelmoida soidintavien sinijalkasuulien äärellä tai seurata
rantavedessä leikkiviä merileijonan poikasia ilman
kiireen tuntua – ja tallentaa tilanteita joko omille ”kovalevyillemme” tai muistikorteille.
Tällä matkalla käytössämme on ensimmäisen luokan
risteilyalus, katamaraani Anahi, joka tuo matkaan
sekä pientä luksusta, että lisää merimatkoilla huomattavasti vakautta verrattuna pienempiin risteilyaluksiin. Tekemällä varauksen ajoissa voit varata myös
mies- tai naispaikan jaetuissa kahden hengen hytissä
ilman lisähintaa.
Galapagossaarten parhaat luontokohteet ovat kaukana toisistaan olevilla saarilla. Eläimistöltään kiinnostavimpiin kohteisiin tutustuminen edellyttääkin aina
kiertomatkaa, jossa asutaan laivalla koko matkan
ajan. Galapagokselle tehtävillä hotellimatkalloilla kierretään yleensä yhteysaluksella
neljällä asutulla saarella. Parhaat luontokohteet jäävät kuitenkin silloin kokematta.
Olemme toteuttaneet matkoja Galapagossaarille jo yli 20 vuoden ajan. Matkanjohtajana on biologi Jouni Klinga, joka on opastanut jo kaksikymmentä risteilyä Galapagossaarten luontoon. Ohjelmamme on edustavin otos saariston eläinrikkaimmista
kohteista. Matkalla on mahdollisuus tiiviiseen ja aktiiviseen päiväohjelmaan. Vastaavasti retkiohjelmaa voi aina halutessaan keventää viettämällä vapaita ilta- tai
aamupäiviä risteilyaluksella.
Tervetuloa mukaan Galapagokselle!
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Galapagos & Amazon 4.-20.12.2021
Matkaohjelma
Varaamme oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa ja lentoreiteissä.
La 4.12.2021 Helsinki – Amsterdam - Quito
Matkan hintaan sisältyvät KLM:n kansainväliset lennot Helsingistä alkaen.
HEL AMS 0700 0845
AMS UIO 1015 1615
Saavumme Ecuadorin vuoristossa olevaan Quitoon iltapäivällä ja mahjoitumme kahdeksi yöksi kaupungin keskustassa olevaan hotelliin.
Majoittuminen: Swissotel tai vastaava.
Su 5.12.2021 Quito (A)
Vapaapäivää Quitossa. Halukkailla on mahdollisuus osallistua lisäretkelle Cotopaxin
tulivuorikansallispuistoon. Päiväretkellä tutustutaan yli neljän kilometrin korkeudessa olevien Andien ylätasankojen karun vuoriston. Voimme nousta Cotopaxin rinteitä
autolla aina 4,5 km korkeudelle saakka. Halukkaat voivat sitten jatkaa päiväretkenä
jalan jopa 4.800 m korkeudella olevalle Jose Ribaksen tunturimajalle, jossa palkintona noususta odottaa kuppi kuumaa kaakaota. Vaihtoehtoisesti voi tutustua omatoimisesti Quiton vanhan kaupungin maailmanperintökohteeseen ja sen nähtävyyksiin
ja rentoutua lentomatkasta ennen tiiviimmän retkiohjelman alkamista.
Majoittuminen: Swissotel tai vastaava.

Ma 6.12.2021 Quito - Coca - Napo Wildlife Center (A, L, P)
Aamulla palaamme takaisin lentokentälle ja noin puolen tunnin kotimaanlennolle Cocan viidakkokaupunkiin. Coca sijaitsee aivan Napojoen, yhden Amazonin
lukemattomista sivuhaaroista, varrella. Matkamme
jatkuu kaupungin rannasta moottoroidulla jokialuksella noin parin tunnin verran alavirtaan. Kaupungin
ja muiden viidakkohotellien jäätyä kauaksi taakse
saavumme viimein pienen Napoon laskevan viidakkojoen suulle, Yasunin kansallispuiston laidalle. Paikallisen intiaaniyhteisön väki tulee meitä vastaan
melottavilla kanooteilla; kahden tunnin loppumatka
viidakon halki tasokkaaseen ekohotelliin taittuu syvänpuhuvalla kapealla virralla liaaneja väistellen ja viidakon ääniä kuunnellen - intiaanioppaidemme meloessa.
Napo Wildlife Center sijaitsee pienen viidakkojärven rannalla, Yasunin lähes 10 000
km2:n kansallispuiston kupeessa. Majoitumme kahden hengen sademetsäoloissa
tasokkaisiin mökkeihin ja lodgella ollessamme meillä on täysihoito. Kokemustemme mukaan Napo Wildlife Centerillä myös ruokailut ovat olleet nautinnollisia. Iltapäivä kuluu lodgen ympäristöön ja sademetsän ihmeisiin tutustuen. Rantalaiturilta voi
päästä seuraamaan myös äänekkäitä hoatsineja.
Majoittuminen: Napo Wildlife Center.
http://www.napowildlifecenter.com/

Ti 7.12.2021 Napo Wildlife Center (A, L, P)
Täysi retkipäivä Amazonilla. Retkiä varten jakaudumme kahteen paikallisen lintu- ja luonto-oppaan vetämään ryhmään.
Sademetsässä on eduksi liikkua mahdollisimman
pienellä, max 8 hengen ryhmällä, jolloin kaikilla on
paremmat mahdollisuudet havainnointiin ja kuvaamiseen. Paikallisten luonto- ja lintuoppaiden avustamana perehdymme niin sademetsien ekologiaan,
lajistoon kuin myös kuvausmahdollisuuksiin. Toisen
ryhmän teemana tulee tänään olemaan vierailu papukaijojen käyttämillä saviseinämillä. Ajoittain papukaijat joutuvat syömään niiden elimistölle haitallisia
aineita sisältäviä hedelmiä, ja vatsalaukkua neutraloidakseen ne hakeutuvat valituille saviseinämille saven syöntiin.
Iltapäivällä tutustumme paikalliseen intiaanikulttuuriin ja paluumatka viidakkojokea myöten tarjoaa aina
upeita mahdollisuuksia kohdata viidakon eläimistöä,
kuten suurikokoisia kaimaaneja, apinalajistoa tai sademetsän linnustoa.
Majoittuminen: Napo Wildlife Center

Ke 8.12.2021 Napo Wildlife Center (A, L, P)
Toinen täysi retkipäivä Amazonilla. Lodgen läheisyydestä löytyy noin 40 metrin korkuinen latvustotorni,
jossa voi nousta sademetsän katolle portaita myöten.
Torni on hyvä paikka seurata esimerkiksi aamulla sademetsän heräämistä ja latvuston linnustoa, kuten
papukaijoja ja tukaaneja.
Toisena retkipäivänä kuljemme sademetsäpoluilla
tututustuen tarkemmin metsän ilmeeseen, kuten jättiläismäisiin lankkujuurisiin puihin, metsänpohjalla
kulkeviin tuhatjalkaisiin, liaaneihin... Sademetsään
tutustumiseksi perinteiset viidakkopolut ovat paras
tapa saada tuntumaan sademetsien huikeasta monimuotoisuudesta ja lajiston kirjosta.
Yksi kiehtovimpia tapoja tutustua sademetsäluontoon on silti lodgen ympäristön runsas puroverkosto,
joita voimme kulkea äänettömästi intiaanien kuljettamilla tukevilla kanooteilla. Esimerkiksi vuona 2015 tapasimme retkillä myös jättiläissaukkoperheen, lukuisia punamölyapina-perheitä, hoatsineja ja anakondan.
Illalla puolestaan voimme lähteä halukkaiden kanssa vielä lodgen takametsään iltaretkelle, jossa pääpaino useimmiten on runsaassa hyönteislajistossa lehdenleikkaajamuurahaisista tarantelloihin.
Majoittuminen: Napo Wildlife Center
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To 9.12.2021 Napo Wildlife Center - Coca - Quito (A)
Aamulla lähdemme paluumatkalle, ensin venematka Cocan viidakkokaupunkiin ja
sitten paluulento takaisin Andien vuoristoon, Quitoon. Onnekkaimmat voivat samalla
bongata pilvien ylle kohoavien lähes kuusikilometristen tulivuorten lumisia huippuja
- päiväntasaajalla!
Majoitumme Quiton laidalla olevaan El Crater -hotelliin Pululaya-tulivuoren rinteille.
Olemme aivan päiväntasaajalla, ja halukkailla on mahdollisuus vierailla iltapäivällä
päiväntasaajan Mitad del Mundo -monumentilla ja museossa.
Majoittuminen: El Crater -hotel tai vastaava.
Pe 10.12.2021 Quito - Guayaquil – Galapagos, Baltra (A, L, P)
Aamulla palaamme Quiton lentokentälle, ja aamulennolle Baltran lentokenttä-saarelle. Lentokentältä jatkamme suoraan käyttöömme varatulle Anahi-katamaraanille ja
majoitumme alkavan viikon ajaksi tilaviin kahden hengen hytteihin.
Ensimmäinen vierailukohteemme on Santa Cruz -saaren pohjoisrannalla oleva Bachas Beach. Upealla hiekkarannalla teemme tuttavuutta ensimmäisten merileguaanien kanssa ja pienessä laguunissa tapaamme toisinaan myös flamingoja. Rannalla
on monesti paikallisia kahlaajia ja rantatöyrään takana on merikilpikonnien tärkeä
pesimäalue.
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La 11.12.2021 Galapagos, Genovesa: Darwin Bay, Price Phillip´s Steps (A, L, P)
Yön kuluessa ylitämme päiväntasaajan pohjoiselle
pallonpuoliskolle ja vietämme koko päivän linnuistaan kuuluisalla Genovesan saarella. Aamulla rantaudumme Darwin Bayn hiekkarannalle ja tutustumme
muun muassa poikkeavaan endeemiseen kaktuslajiin ja niillä pomppiviin isokaktussirkkuihin. Päähuomion silti varmasti vievät kauniit yölokit, aivan lähituntumalla pesivät punajalkasuulat ja fregattilinnut.
Iltapäivällä nousemme Prinssi Philipin mukaan nimettyjä portaita vanhoille laavakentille.
Anahi-aluksella järjestämällämme matkalla portaita on sittemmin astellut myös Suomen presidenttipari. Linnuistaan tunnettu Genovesa on saariston paras paikka punajalkasuulien tarkkailuun, mutta toisinaan muut lajit vievät silti päähuomion. Reitin
varrella on runsaasti pesiviä galapagosinnaamiosuulia. Pääsemme ehkä näkemään
emoja, jotka suojaavat juuri kuoriutuneita poikasiaan kuumalta auringolta ja toisia,
joilla soidinmenot ja pesinnän aloittaminen on vasta aluillaan.
Polkureitti kulkee Palo santo -metsikön halki vanhoille laavakentille, joista avautuu
näkymä pohjoisjyrkänteellä olevalle kymmenien tuhansien galapagosinkeijujen yhdyskuntaan. Toisinaan voimme kohdata myös pelottoman galapagosinsuopöllön.
Su 12.12.2021 Galapagos, South Plaza ja Santa Fe (A,L,P)
Aamun sarastaessa merileijonien kutsuhuudot kantautuvat alukselle. Uusi kohteemme on pieni, laattaliikuntojen seurauksena syntynyt South Plazan saari,
jonka ruskasävyiset suolakkokasviniityt tekevät vaikutuksen jokaiseen pohjoismaalaiseen. Punasävyisten Sesuvium-kasvien seassa poseeraavat vahvan
kellertävät maaleguaanit. Toisaalta saaren jyrkänteet
tarjoavat mainioita kuvausmahdollisuuksia linnuista
kiinnostuneille kuvausharrastajille. Pieni, mutta vaikuttava kestosuosikki retkikohteidemme joukossa.
Keskipäivällä navigoimme etelään kohti Sanfa Fe
-saarta.
Suojainen laguuni on mainio paikka seuratamerileijonia, ja hyvällä onnella kohtaamme myös merikilpikonnia ja rauskuja. Santa Fen jyhkeät kaktuspilaristot toivottavat
tervetulleeksi kuin pohjoisen kilpikaarnaiset aarnihongat. Saaren suurin erikoisuus
on vain täällä tavattava maaleguaanilaji, mutta saari on muutoinkin kiehtova eläimistöltään. Galapagosinhiirihaukat seurailevat kulkuamme rantapoluilla ja pelottomat
galapagosinkyyhkyt etsivät apetta lähes jaloissa pyörien.
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Ma 13.12.2021 Galapagos, San Cristobal: Punta Pitt,
Kicker Rock ja Lobos-saari (A,L,P)
Aamulla rantaudumme San Cristobal -saaren itäisimpään kolkkaan. Punta Pitt on melko harvoin vierailtu
kohde, jossa on monipuolinen merilinnusto, kuten sinijalka- ja naamiosuulia.
Hiekkarannalta nousee kiehtova maisemapolku vanhojen sivukraaterien karuille rinteille. Löydämme
ehkä uuden matkijalajin, sancristobalinmatkijan, jotka herättivät Darwinissa ajatukset luonnonvalinnasta. Samoin saarella on myös uusi laavaliskolaji.
Aamupäivän snorklauskohteena on rannikon edustalla merestä töröttävä sivukraateri.
Lounaan jälkeen tutustumme alukselta käsin erikoiseen merestä kohoavaan kalliosaareen: Kicker Rock
tai Leon Dormido eli nukkuva leijona.
Iltapäivän rantautumiskohteena käymme pienellä
Lobos-saarella. Nimensä mukaisesti kyseessä on
merileijonien valloittama kivinen saari, jolla tavataan
runsaasti myös muuta lajistoa. Jokaisen päivän kohteessa on aina jotakin uutta ja erilaista - eivätkä tilanteet saarilla koskaan toista itseään. Viime vuosina
saari on ollut hyvä kuvauskohde myös sinijalkasuulien ja soidintavien fregattilintujen suhteen.
Illalla ajamme yöksi Puerto Baquarizo de Morenon
pikkukaupungin edustalle. Halukkailla on mahdollisuus tutustua myös kylän rauhalliseen iltaelämään.
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Ti 14.12.2021 Galapagos, San Cristobal: Galapaqena ja Luontokeskus. Pto Morenon kaupunki (A,L,P)
Aamupäivällä matkustamme saaren reheviin sisäosiin
ja vierailemme jättiläiskilpikonnakantojen ennallistamiseen tähtäävällä kilpikonnatarhalla. Tutustumme
ensi kertaa kuuluisiin jättiläiskilpikonniin, jotka voivat
luonnossa saavuttaa jopa 250 kilon painon ja elää
yli 150 vuotiaiksi. Aikuisten ohella tutustumme myös
kasvattamossa varttuviin ja myöhemmin luontoon palautettaviin pikkukilpikonniin.
Paluumatkalla vierailemme tulivuoren kraaterissa
olevalla El Junco -järvellä, joka on saariston suurin
makeanveden varasto.
Iltapäivällä kohteena on Puerto Baquarizo de Morenon pikkukaupunki - yksi saariston neljästä asutusta kohteesta.
Luontokeskuskäynnin jälkeen vietämme vapaata iltapäivää rantakadun ajattomassa
tunnelmassa. Halukkaat voivat lähteä omatoimisesti myös maisemakävelylle Frigate
Hill -kukkulalle. Täällä on myös lahdelma, jossa Charles Darwin rantautui ensikertaa
Galapagossaarilla vieraillessaan 1835.
Puerto Baquarizo de Morenon kylällä luonto on läsnä myös ihmisten arjessa. Toisinaan esimerkiksi rantalaiturin penkit ovat merileijonien valtaamia.
Ke 15.12.2021 Galapagos, Espanola: Punta Suarez; Gardner Bay (A,L,P)
Galapagoksen ehdoton huippukohde jokaiselle luontoharrastajalle. Aamun Punta Suarez on yltäkylläisyydessään lähes läkähdyttävä. Tämä on ainut avoin kohde, jossa on mahdollisuus tavata galapagosinalbatrosseja. Lajia ei tavata missään muualla saaristossa tai maailmassa, ja täälläkin vain huhtikuun
lopun ja joulukuun välisenä aikana. Parhaimmillaan voimme päästä seuraamaan jopa pesinnän loppuvaiheessa nähtävää albatrossien soidinta.
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Rikkaassa merilinnustossa kuljeskelemme myös
muun muassa galapagosinnaamiosuulien, sinijalkasuulien ja suomutropiikkilintujen pesimäalueilla.
Myös matkijalajit täydentyvät tänään uudella lajilla,
vampyyrimatkijalla. Marras-joulukuussa mustia laavakivirantoja puolestaan kaunistavat soidinasussaan
punavihertävät merileguaanit.
Eläinkohteiden ohella Espanolan jylhä eteläranta tekee vaikutuksen myös maisemallisesti. Parhaimmillaan laavaseinämille iskeytyvät mainingit nostattavat
tyrskyjä jopa kymmenien metrien korkeuteen.
Keskipäivällä on mahdollisuus uuteen snorklausseikkailuun Gardner Bayn edustalla.
Iltapäiväksi siirrymme saaren itäosiin, jossa voimme
liikkua vapaasti yli kilometrin pituisella valkoisella
hiekkarannalla. Turistien sijaan rantaa asuttaa merileijonayhdyskunta. ”Rantaleijonat” ovat säyseitä, ja
niitä voi turvallisesti kuvailla aivan lähietäisyydeltä monesti vampyyrimatkijoiden seuraillessa vierellä.
To 16.12.2021 Galapagos, Floreana: Punta Cormonant, Devil´s Crown; Sisämaan merirosvoluolat (A,L,P)
Aamulla rantaudumme Punta Cormonantin hiekkarannalle. Kahlailemme valkealla hiekkarannalla, ja
tarkkailemme aaltojen mukana jalkojemme yli leijuvia rauskuja. Maisemallisesti kiehtovalla saarella on
myös laguuni, jolla monesti voidaan seurata flamingojen ruokailua. Floreanalla yksi keskeinen teema
on myös Galapagoksen monesti unohdettuun kasvillisuuteen tutustuminen. Saaristossa tavataan useita
endeemisiä kasvisukuja, joista eri saarilta löydetään
erilaisiin olosuhteisiin sopeutuneita lajeta. Floreana
on hyvä esimerkki myös kasvillisuuden palautumisesta vahingollisten vieraseläinten hävityksen jälkeen.
Keskipäivällä kohteena on yksi saariston upeimmista snorklauskohteista, Devil´s
Crown. Parhaimmillaan näemme syvänteissä paitsi värikkäitä kaloja, myös valkoevähaita, rauskuja ja merikilpikonnia.
Illalla teemme jälleen harvinaisen vierailun Floreanan sisäosiin, joihin tutustuu vain
muutamia ryhmiä kuukaudessa. Kulttuurihistoriallisesti kutkuttavalla retkellä kurkistamme merirosvojen käyttämiin asuinluolastoihin, mutta alue tarjoaa monesti elämänpinnoja myös lintuharrastajille. Floreanan sisäosat ovat puusirkun (Medium Tree
Finch) ainoa asuinalue saaristossa.
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Rannikolla oleva Galapagoksen pienin kylä, Puerto Velasco de Ibarra, tarjoaa vielä
tuulahduksen Galapagossaarten menneiden vuosien rauhallisesta kyläelämästä.
Päivällisen jälkeen ajamme yöksi Santa Cruz -saarelle ja Puerto Ayoran satamaan.
Pe 17.12. 2021 Galapagos, Santa Cruz - Quito (A)
Aikaisen aamiaisen jälkeen jatkamme pikkubussilla
saaren keskiosiin luonnonvaraisten jättiläiskilpikonnien pariin, El Chaton suojelualueelle. Tämä on yksi
harvoja alueita Galapagoksella, jossa on mahdollisuus tutustua jättiläiskilpikonniin villinä niiden luontaisessa elinympäristössä. Aamuhetki kilpikonnien
parissa tarjoaa hienon päätöksen elämysrikkaalle risteilylle Galapagossaarilla.
Aloitamme aamuretken paikalliselta maatilalta, jonka päärakennus on kunnostettu ulkoilmaravintolaksi. Jättiläiskilpikonnat ovat vastassa heti terassin
ulkopuolella suojelualueen rajalla. Retkellä voidaan
hyvällä onnelle tutustua myös endeemisiin pikku- ja
isopuusirkkuihin, joita tavataan vain saarten korkeammilla keskiosilla (ei rannoilla). Maatilan kahvilasta
voi puolestaan hankkia tuliaisiksi tilan omaa kahvia.
Aamuretkeltä jatkamme suoraan Baltra-saaren lentokentälle. Ajomatkalla kuljemme
saaren noin 600 metriin kohoavan keskiosan halki ja nousemme samalla lähes pilvimetsämäisiin Scalesia pedunculata -metsiin ennen kuin laskeudumme takaisin kuivalle pohjoisrinteelle. Paluulento mantereelle lähtee puolen päivän aikaan.
Lennämme Ecuadorin rannikolla olevaan Guayaquilin miljoonakaupunkiin. Majoitumme keskustassa olevaan ensimmäisen luokan Oro Verde -hotelliin.
Majoittuminen: Oro Verde Hotel tai vastaava.
http://www.oroverdeguayaquil.com/es/
			
La 18.12.2021 Guayaquil (A)
Vapaapäivä Guayaquilissa. Uudessa matkaohjelmassa olemme varanneet risteilyn
jälkeen yhden vapaapäivän Ecuadorin rannikkokaupungissa. Tiiviin risteilyohjelman
jälkeen on mahdollisuus viettää rauhallinen päivä hotellin tuntumassa ja Malaconrantakadulla vieraillen.
Vaihtoehtoisesti halukkailla on mahdollisuus osallistua koko päivän lisäretkelle Guayas-joen suiston mangrovemetsiin. Veneretken pääkohteena on etenkin seudun rikas
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linnusto. Lähellä ulkomerta olevalla mangrove-saarella on maailman suurin fregattilintuyhdyskunta. Samassa koloniassa pesii noin 10 000 paria keisarifregattiluntuja.
Pääsemme seuraamaan lintujen elämää yhdyskunnan keskelle rakennetusta lintutornista ja lähes aina joukossa on mukana myös punaisella soidinpussilla varustettuja soidintavia koiraita.
Muita usein tavattavia kiinnostavia lajeja ovat esimerkiksi ruusukapustahaikarat, perunpelikaanit ja perunsuulat.
Suistoretken jälkeen nautimme lounasta paikallisella kaakaoplantaasilla ja tutustumme ecuadorilaiseen hedelmien viljelyyn.
Majoittuminen: Oro Verde Hotel tai vastaava.
Su 19.12.2021 Guayaquill - Amsterdam (A)
Vapaapäivä Guayaquilissa. Myös mangroveretkelle osallistuneet voivat tutustua tänään Guayaquilin nähtävyyksiin. Teemme halukkaiden kanssa kävelyretken kaupungin keskustassa olevaan iguaanipuistoon ja Santa Anan viehättävälle kukkulalle.
Iltapäivällä palaamme lentokentälle ja matka Amsterdamin kautta Suomeen alkaa.
GYE AMS 2021 1345 (+1)
Ma 20.12.2021 Amsterdam - Helsinki
Saapuminen Helsinki-Vantaan lentokentälle myöhään illalla.
AMS HEL 2030 2355
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Risteilyn päiväohjelma
Risteilyn päiväohjelma räätälöidään kohteiden mukaan. Parhailla kohteilla viivymme
pidempään ja keskivertokohteilta vastaavasti palaamme takaisin alukselle jo aikaisemmin ja lataudumme seuraavia huippukohteita varten. Aamulla varhain ja iltapäivän päätteeksi eläimet ovat aktiivisimmillaan, ja sen vuoksi pyrimme hyödyntämään
nämä myös valaistukseltaan parhaat hetket retkillämme. Lähdemme liikkeelle jo
miellyttävissä aamuvaloissa, jolloin myös sää on sopivan viileä. Kohteesta riippuen
sitten palaamme takaisin alukselle viettämään siestaa ennen lounasta ja iltapäivän
snorklausretkeä. Retkien kestot sovitaan viime kädessä aina matkan aikana ryhmän
yhteisten toiveiden mukaan. Lähes päivittäin halukkaat voivat osallistua keskipäivällä noin 50 minuutin pituiselle snorklausretkelle.
Iltapäivällä ajoitamme lähtömme siten, että olemme maissa klo 18.00 saakka, ja
pidämme ryhmän toiveiden mukaan siestaa ennen iltapäiväretkelle lähtöä. Alukselle palattuamme nautimme päivällisen klo 19.00 ja tutustumme samalla seuraavan
päivän retkiohjelmaan ja kohteisiin. Kohteiden esittely tapahtuu suomeksi ja esittelijänä on jo vuodesta 1995 lähtien Galapagoksen luonnon erityispiirteisiin perehtynyt
matkanjohtaja, biologi Jouni Klinga – kahdenkymmenen Galapagos-risteilyn kokemuksella.
Avainsana luontoristeilyllä on ajan unohtaminen! Halutessaan hieman rauhallisempaa rytmiä voi huoletta jättää joitakin retkiä väliin ja viettää vapaata aamu- tai iltapäivää aluksen palveluista nauttien.
Risteilyalus: Ensimmäisen luokan Anahi -katamaraani
Ensimmäisen luokan Anahi-katamaraani on kaksoiskölinsä ansiosta pieniin risteilyaluksiin verrattuna vakaa ja tilava alus Galapagossaarten luontoristeilylle.
Matkustajien käytössä on kolme kansitasoa. Keskikannella on standardiluokan hytit,
ruokailusali ja oleskelutilat. Yläkannella on sviitit ja erillinen ravintola ja jacuzi. Lisäksi matkustajien käytössä on aurinkokansi lepotuoleineen.
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Katamaraanilla on kaikkiaan 6 kpl kahden hengen standard-luokan hyttejä (pohjaala 14 m2, oikea kuva). Kuvasta voi huomioida, että sisääntulokäytävällä on lisäksi
työpöytä ja tuoli, ja käytävän varrella on kohtuudella tilaa myös kahdelle keskikokoiselle kovallekin matkalaukulle. Molemmille matkustajille on käytössä oma kaappi,
johon matkalaukun sisällön voi tyhjentää risteilyn ajaksi. Yläkerrassa 2 kpl tilavia
kahden hengen sviittejä (pohja-ala 25 m2, vasen kuva). Sviiteissä on parivuoteen
lisäksi mahdollisuus lisävuoteeseen (koko avattuna 182 cm x 98 cm), jonka ansiosta
sviitti on varattavissa myös esimerkiksi kolmihenkiselle perheelle. Kaikissa hyteissä
vuoteet ovat samalla tasolla ja niissä on suuret ocean view -maisemaikkunat. Sviittien ovi avautuu suoraan merelle. Jokaisessa hytissä on oma kylpyhuone ja lämminvesisuihku. Kaikkiin hytteihin on asennettu uudet, helposti säädettävät ja hiljaiset
ilmastointilaitteet.
Risteilyn hintaan kuuluu täysihoito kolmella päivittäisellä aterialla. Kahvi/tee on vapaasti saatavissa koko päivän, ja aluksen kahdesta baarista on saatavina normaalien anniskeluoikeuksien mukaisesti virvokkeita. 15 hengen ryhmäämme on palvelemassa 9 hengen miehistö sekä paikallinen laillistettu luontovalvoja. Lisäksi käytössä
on suomalaisen luonto-oppaan ja matkanjohtajan palvelut.
Matkustajien käytössä aluksella on lähinnä kaksi kantta. Keskikannella on ravintola
ja oleskelutilat, yläkannella on sviittien lisäksi erillinen ravintolapiste. Aurinkokannelta löytyy lepotuolit viettää leppoisaa keskipäivää auringossa. Aluksen keulasta löytyy
myös tilat maisemien ja lintujen tarkkailuun/kuvaamiseen aluksen liikkuessa.
Teknisiä tietoja | Anahi -katamaraani
Valmistusvuosi: 2006
Pituus: 		
27,6 m
Leveys: 		
11 m
Nopeus:
10 solmua
Moottorit:
2 x 300 John Deere
Miehistö:
9 henkilöä + puiston opas.
Hyttit: 		
2 kahden hengen sviittiä
			
6 kahden hengen standar-luokan hyttiä
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Anahi -katamaraani. Yläkannen ja keskikannen pohjapiirros.

Alustava kapteenin hyväksymä risteilyreitti.
Vierailukohteet (muutokset mahdollisia):
Baltra						Santa Fe
Santa Cruz: Charles Darwin station		
South Plaza
Santa Cruz: El Chato				
Floreana: Punta Cormonant
Santa Cruz: Los Gemelos			
Floreana: Asilo de la Paz
Santa Cruz: Puerto Ayora			
Devil´s Crown
BAchas Beach					Espanola: Punta Suarez
Genovesa: Darwin Bay				
Espanola: Gardner Bay
Genovesa: Prince Phillip´s Steps 		
San Cristobal: Kicker Rock
San Cristobal: Pto Baquarizo Moreno		
San Cristobal: Galapaquera
San Cristobal: Lobos island			
San Cristobal: Punta Pitt

