Nevelwoud, Salvador en Otorongo meer, Macaw Lick
5/7/9 dagen – heen met de bus/ terug met het vliegtuig of de bus
DAG 1: Cusco-Nevelwoud
´s Morgens vroeg vertrekken we uit
Cusco, we maken een 8 uur durende
reis per bus over de Andes. In het
dorpje Paucartambo zullen we stoppen
voor een kop koffie.
Vervolgens zullen we stoppen op het
hoogste punt van Manu op 3.530 m.
Vanaf dit punt zullen we naar de cockof-the-rock lopen, hier kunt u de
voorstelling van de mannetjes vogels
met eigen ogen bekijken. Onze eerste
nacht verblijven we in de Posada San
Pedro lodge (op 1.600 m hoogte).
DAG 2: Nevelwoud -Atalaya-Manu
Rivier
Vandaag vervolgen we onze tour met
de bus op weg naar het lage tropische
regenwoud. In het kleine dorpje Atalaya
(op 650 m. hoogte) stappen we aan boord van een gemotorizeerde kano. We
zullen 5 uur lang de Alto Madre de Dios afgaan naar Boca Manu. Wanneer de
avond valt zullen we verblijven in een Basic lodge, of een kampeer plaats vlakbij
de lodge, afhankelijk van de beschikbaarheid.
DAG 3 & 4: Salvador en Otorongo meer
In de ochtend van de derde dag varen we 6 uur over de Manu rivier door het hart
van de Gereserveerde Zone van Manu. Vanaf de boot hebben we geweldig zicht
op diverse vogels, zonnende kaaimannen, en de enorme cavia, de capybara.
We bereiken onze camping hutten in de namiddag. Hier zullen we de komende 2
dagen verblijven. Gedurende deze dagen, zullen we een hike maken naar een van
de mooiste meren van Manu, het Salvador meer. Er is een kans om een enorme
verscheidenheid in vogels te zien, verschillende soorten apen en met geluk een
grote familie otters.
Er is nog een hike in dit gedeelte van het regenwoud wat eindigt bij het Otorongo
meer, hier vindt u een 20 meter hoge observatie toren, om over het hele meer
uit te kunnen kijken.
´s Nachts ontdekken we het regenwoud bij fakkellicht of gaan we bij maanlicht
kaaimannen spotten in het meer.
DAG 5: Salvador meer - Boca Manu
Na een laatste wandeling door het bos vlakbij het Salvador meer (als dit schikt
met de vliegtijden) gaan we terug over de Manu rivier. Wanneer uw tour uit 5
dagen bestaat dan vliegt u vanaf Boca Manu ´s middags terug naar Cusco.

INBEGREPEN:
- Natuurgids (Engels en Spaans sprekend)
- Transport van Cusco naar Atalaya met privé
bus (5 en 7 daagse tour) en terug van
Atalaya naar Cusco (9 daagse tour).
- Transport met een privé boot:
Atalaya/Salvador meer/Boca Manu (5 daagse
tour) – Maca Lick/Boca Manu (7 daagse tour)
– Pantiacolla Lodge/Atalaya (9 daagse tour)
- Vlucht van Boca Manu naar Cusco (5 en 7
daagse tour)
- Overnachtingen in de lodges en camping
hutten
- Maaltijden (ontbijt, lunch en diner)
- Gids over het regenwoud van Manu –
Talking About Manu
- Entree voor de Gereserveerde Zone
- Airport tax (5 & 7 daagse tours)
NIET INBEGREPEN:
- Frisdrank en bier
- Persoonlijke uitgaven

