Södra Peru 8–22 september 2019
med Roger Ahlman

Andean Condor, Andernas regent. Foto: Roger Ahlman

Varmt välkommen på AviFaunas Guldkantsresa till Peru!
Efter några timmar i buss från Cusco når vi Acjanciopasset på 3 600 meters höjd. Här siktar vi in
oss på våra första andinska fåglar. Nedanför oss har vi klassiska Manu Road som brakar nedför
östra sidan av Anderna till Amazonas lågland. Vi ska dock hålla oss till den bergiga delen,
strategiskt baserade på trevliga Cock of the Rock Lodge. Alldeles intill har vi en spelplats för
Andean Cock-of-the-rock, tillika Perus nationalfågel. Följ med på ett fantastiskt fågeläventyr och
till ett mycket bra pris!

Wire-crested Thorntail, en av alla läckra kolibrier v i ser. Foto: Roger Ahlman
AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga

Tel 0485-444 40
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Resan i korthet
Dag

Orter/resplan

1

Resan startar i Lima på eftermiddagen. Natt i Lima.

2

Morgonen vid Pantanos de Ventanilla. Transport till nedre delen av Santa Eulaliadalen.
Natt i Santa Eulalia.

3

Heldag i Santa Eulaliadalen för att titta efter Kondor. Natt i Santa Eulalia.

4

Morgonen i nedre delen av Santa Eulaliadalen. Under eftermiddagen flyg upp till Cusco
på drygt 3 000 meters höjd. Natt i Cusco.

5

Morgonen vid Lake Huacarpay. Tåg till Aguas Calientes. Natt i Aguas Caliente.

6

Machu Picchu. Tåg till Ollantaytambo. Natt i Ollantaytambo.

7

Abra Malaga. Natt i Ollantaytambo.

8

Abra Malaga. Efter lunch tar vi tåget tillbaka till Cusco. Natt i Cusco.

9

Tidig avfärd till klassiska Manu Road. Flera timmars bussresa genom interandinska dalar
till 3 600 meters höjd. Vidare till Cock-of-the-Rock lodge på 1 400 meters höjd. Fyra
nätter på Cock-of-the-Rock lodge.

10–12 Tre heldagar vid Cock-of-the-Rock lodge.
13

Tidig morgontransport tillbaka uppför Manu road till ca 3 000 meters höjd. Under
eftermiddagen transport tillbaka Cusco. Natt i Cusco.

14

Kulturdag i Cusco. Flyg till Lima. Natt i Lima.

15

Flyg tillbaka till Europa. Beroende på avgångstiderna gör vi eventuellt ett besök vid
Pantanos de Villa söder om staden innan vi beger oss till flygplatsen där resan avslutas.

Andean Cock-o f-the-rock, Perus nationalfågel. Foto: Roger Ahlman
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DAG-TILL-DAG PROGRAM
Dag 1: Ankomst Lima och inkvartering på hotell i Lima.
Dag 2: Morgonen vid Pantanos de Ventanilla en knapp halvtimme norr on Lima. Här finns ett
fågeltorn med en liten men produktiv våtmark. Vi ser en hel del vadare, Gray-hooded Gull, Black
Skimmer och den flashiga Many-colored Rush-Tyrant m fl. Ytterligare någon kilometer tar oss ner
till stranden där vi tittar på mängder med Inca Terns, Guanay Cormorants och Peruvian Boobies. I
pölarna innanför stranden ser vi t ex White-eared Grebe och Peruvian Meadowlark samt ytterligare
vadare.
På eftermiddagen har vi någon timmes transport till en lodge i nedre delen av den torra Santa
Eulalia dalen. Boendet här är lite enklare och motsvarar kanske inte guldkanten, men maten är bra
och stället är trevligt och det bästa i området.
Dag 3: Hela dagen tillbringar vi högre upp i Santa Eulalia dalen på en spektakulär väg för att titta
efter kondor. Vi ska också leta endemer som Great Inca-Finch, Thick-billed Miner och med tur
Rufous-breasted Warbling-Finch. Vi kommer också att försöka se Bronze-tailed Comet och Blacknecked Woodpecker m m. Natt i Santa Eulalia.
Dag 4: Morgonen i nedre delen av Santa Eulalia dalen där vi tittar efter Peruvian Sheartail, Oasis
Hummingbird och Pacific Pygmy-owl. Under eftermiddagen flyger vi upp till Cusco på drygt 3 000
meters höjd. Natt i Cusco.
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Dag 5: Morgonen spenderar vi runt Lake Huacarpay där vi tittar på våtmarksfåglar som Plumbeous
Rail, Puna- och Cinnamon Teal, den lilla fräcka Andean Negrito mm. Vi ska naturligtvis lägga tid
på att se endemerna Bearded Mountaineer och Rusty- fronted Canastero. Under dagen transporterar
vi oss genom the Sacred valley, där vi också äter lunch, till Ollantaytambo. På eftermiddagen tar vi
tåget en och en halv time till Aguas Calientes nedanför macho Picchus ruiner. Under den
synnerligen spektakulära resan bör vi ser flera Torrent Duck och White-capped Dipper i Urubamba
floden. Vi bor på fina Pueblo Hotel som har feeders för kolibrier samt en del annat i skogen runt
hotellet.
Dag 6: Vi börjar morgonen med ett par timmars skådning i hotellträdgården där bananerna locker
flera arter tangaror och upp till sex arter kolibrier kommer till sockervattnet. Senare tar vi bussen en
halvtimme upp till Machy Picchu där vi blir guidade av lokal guide i ca tre timmar innan vi åker
buss ner till Aguas Calientes och intar en en fin buffé lunch. Efter det har vi också lite tid till
souvenirköp innan vi tar tåget tillbaka till Ollantaytambo. Natt på trevliga Paucartambo hotel i
Ollantaytambo.
Dag 7: Hela dagen vid Abra Malaga främst på den ‘blöta’ sidan där vi går på vägen och hoppas på
flockar som kan innehålla endemer som Parodi’s Hemispingus, Marcapata Spinetail, Goldencollared Tanager, Moustached Flowerpiercer, Unstreaked Tit-Tyrant med mycket mera. Fältlunch.
Natt i Ollantaytambo.
Dag 8: Morgonen spenderar vi vid Abra Malaga som nås på en nybygd asfaltsväg. Ytterligare
chans på kondor men vi ska framför allt besöka en mindre polylepisskog där vi hoppas hitta de
flesta fåglarna som är endemiska för denna synnerligen hotade miljö. Polylepis är det träd som
växer högst upp av alla och börjar i princip där de andra träden upphör att växa. Man räknar med att
det idag bara finns ca 1 % kvar av de ursprungliga polylepisskogarna i Anderna. Vi stannar också
på den torra sidan och letar efter endemer som Creamy-crested Spinetail, Chestnut-breasted
Mountain-Finch och White-tufted Sunbeam. Efter lunch tar vi tåget tillbaka till Cusco. Natt i Cusco.

Flame-crested Tanager, en av alla dessa färggranna tangaror vi ko mmer att få se. Foto: Roger Ahlman

Dag 9: Tidig avfärd till klassiska Manu Road. Flera timmars bussresa genom interandinska dalar,
som vi bryter upp med Andean Flicker och kanske Andean Ibis, tar oss till kanten vid 3600 m
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varifrån vi möter den fuktigare miljön och helt andra arter. Vi skådar oss nedför vägen till trevliga
Cock-of-the-Rock lodge på 1 400 meters höjd. Här stannar vi i fyra nätter.
Dag 10–12: Under tre hela dagar skådar vi runt lodgen och på olika höjdnivåer på vägen ovanför
och nedanför lodgen. Skogen går ända intill vägen så det är en behaglig skådning där bussen kör oss
upp och så vi kan gå utför. Vi spenderar också tid på lodgen där feeders lockar Violet- fronted
Brilliant, Many-spotted Hummingbird och publikfriare som Booted Raquettail och Wire-crested
Thorntail. Flera arter Tanagers, flugsnappare och andra fåglar kommer också förbi och Yungas
Manakin finns utmed stigarna. Ytterligare arter vi spanar efter är bl a Golden-headed Quetzal,
Black-and-chestnut Eagle och Solitary Eagle. Vi ska givetvis besöka spelplatsen för Cock-of-theRock (Klipptupp) strax ovanför lodgen, där den bjuder oss på ett mäktigt skådespel. På lägre höjd, 1
000 meter över havet, kan vi förvänta oss andra arter som Green-fronted Lancebill, Lanceolated
Monklet, kanske Amazonian Umbrellabird och Olive Finch, Bluish-fronted Jacamar och Blackbacked Tody-Flycatcher m m. En kväll gör vi ett försök på Lyre-tailed Nightjar.

Go lden-headed Quetzal. Så glänsande grön! Foto: Roger Ahlman

Dag 13: Tidigt på morgonen kör vi tillbaka uppför Manu road till ca 3 000 meters höjd. Här i
tempererad skog ser vi helt nya arter! Vi letar framför allt efter endemiska Red-and-white Antpitta
men ska även se fräcka arter som Grey-breasted Mountain-Toucan, Three-striped Hemispingus,
Golden-collared Tanager och flera arter kolibrier. Eftermiddagen till Cusco. Natt i Cusco.
Dag 14: En dag utan skådning. Vi besöker gör en stadsrundtur i Cusco där vi besöker Katedralen,
den största av sitt slag I Sydamerika samt soltemplet Coricancha, detta med lokal guide.
Eftermiddagsflyg till Lima. Avslutningsmiddag på en mycket trevlig restaurang vid havet.
Dag 15: Beroende på när flyget hem avgår, skådar vi på förmiddagen vid Pantanos de Villa söder
om staden, eller beger oss tidigt till flygplatsen utan skådning. Resan avslutas på Limas
internationella flygplats.
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Resans pris: 57 000 kr.
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg, nyligen införda skatter och mindre
deltagarantal än angiven miniminivå på gruppen, höja resans pris med 5 % till då slutbetalning skall
föreläggas. Vi eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det och i praktiken inträffar det sällan.
Observera också att vissa smärre justeringar kan behöva ske med start- och sluttid för resan, även
om vi eftersträvar att inte ändra detta heller. Se också under rubriken flygresa till landet.

Vad ingår i priset
•
•
•
•
•
•
•
•

logi i dubbelrum på hotell och lodger. Flera av våra övernattningar sker på särskilt utvalda hotell
helpension
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
dricks till guider, chaufförer och de i resan ingående måltider
svensk reseledning och skicklig fågelguide
bidrag till AviFauna Naturresors fågelskyddsfond
förhandsinformation om resan och artlista
utförlig reserapport från resan

Vad ingår inte i priset
•
•
•
•
•
•
•

flygresa till och från mötesplatsen
personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker
rumsdricks på hotellen
matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program
utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
visum (i de fall det krävs)
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Peru (Lima) ingår inte i resans pris. Om du inte kryssat i att AviFauna skall sköta din
flygbokning på anmälningsblanketten, boka inte din flygresa utan att ha kontaktat AviFauna
först. I normala fall vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta mötestiderna och du får ett
besked från AviFauna när det är dags att boka flyg. Om du kryssat för att AviFauna skall boka
flygbiljett på anmälningsblanketten, gör AviFauna det för en expeditionsavgift på 150 kr. Men
observera att de flygresor vi bokar i allmänhet blir dyrare än om du bokar själv, vi har inte samma
möjligheter att köpa billiga biljetter då vi handlar genom en underleverantör. Det billigaste är att
alltid boka själv som privatkund. Skulle resan bli inställd pga AviFauna får du som bokat egen
flygbiljett efter vi gett klartecken till det tillbaka pengarna för den.

Bagage
Observera att kikare, tub och kamerautrustning bör ingå i handbagaget, där risken för stötar och
stöld är mindre. Skulle ditt bagage bli försenat eller förkommet kan det också vara en fördel att ha
toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i handbagaget. Tänk också på att
bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s k soft bags med storleken
anpassad till innehållet. Kontrollera med ditt flygbolag vilken viktgräns och viktmått som gäller
(varierar i allmänhet mellan 15 till 30 kg för incheckat bagage och 8 till 12 kg för handbagage).
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Reseförsäkring
Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Du kan förmodligen teckna en reseförsäkring
via din hemförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott reseskydd, inklusive sjuk- och
hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka samt vidaretransport om du skulle missa flyget eller
någon anslutning på resan. Om du har reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med,
kontrollera vad som ingår.
Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad reseförsäkringen
täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.
Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa separata
reseförsäkringar, sök på nätet efter företag som erbjuder det.

Hälsa och vaccination
Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som preparat mot diarréer, t.ex. Dimor,
som kan köpas receptfritt på apotek och stoppar okomplicerad diarré. Kom också ihåg att packa
med handsprit. Handsprit säljs hos de flesta apotek och apoteksombud. Ta med små förpackningar
så att ni kan ha dem i öppningsbara plastpåsar i handbagaget på flyget. Mindre förpackningar får
också lättare plats i en jackficka. Plåster och cerat för torra läppar kan också vara klokt att packa
med liksom vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare magåkomma.

Allmän uppläggning
Det här är i första hand en skådarresa, men vi kommer också att besöka ett par av de främsta
kulturskatterna Peru har att erbjuda. Vi kommer också att åka ett lite finare tåg till Machu Picchu
där större delen av taket i glas för att vi ska kunna njuta av utsikten som onekligen är spektakulär
under resan.
Landets geografi och logistik kräver en del transporter, både med olika färdmedel och till fots,
vilket ibland kan kräva viss ansträngning (i synnerhet på hög höjd). Att vara inställd på detta (och
att ha en hyfsad grundkondition) underlättar eventuella svårigheter. Självklart kommer vi att
anpassa oss i absolut möjligaste mån så att tempot passar alla deltagare. Det kommer att bli två-tre
tidiga morgnar men i övrigt inte alltför tidigt. På Cock-of-the-Rock lodge lodge finns det möjlighet
att ta det lugnare på lodgen om någon vill alternativt skåda hela dagen om andra vill. Det blir också
tillfälle till shopping i Cusco och Machu Picchu
Frukost och lunch kommer ibland att intas i form av medpackad måltid. Huvudmålet äts på
restaurang som regel på kvällen efter avslutad skådning och sedan vi hunnit med dusch och ombyte
på hotellet/lodgen. Undantag kan dock förekomma i den mån det inträffar oförutsedda händelser
eller då det är en stor fördel för det ornitologiska utbytet.
Artgenomgångar, då vi sammanfattar vad vi sett under dagen, hålls i samband med huvudmålet. Då
går vi också igenom morgondagens aktiviteter och vilka fåglar det finns anledning att vara speciellt
uppmärksam på.

Logistandard
Flera av våra logier ligger lite högre i standard än vad som är brukligt på resorna i Södra Peru. Vi
har särskilt valt bättre hotell där det går (Cusco och Machu Picchu och Lima). Cock-of-the-Rock
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lodge är synnerligen trevlig med bra stugor och matsal med utsikt över trädgården. Vi har också
planerat in måltider på bättre restauranter än brukligt där det finns möjlighet till det.
Notera att några av våra boenden ligger på relativt hög höjd över havet, varför man bör vara inställd
på kyliga nätter.

Mat och dryck
Det är helpension under hela resan. Det peruanska köket har börjat klättra på den gastronomiska
himlen och i synnerhet på lodgerna brukar maten vara en av dagens höjdpunkter. Maten är i allmänhet inte särskilt stark, men för den som uppskattar när det hettar i gommen finns alltid starka
chilisåser att tillgå. Koriander är en annan väl använd krydda. En soppa brukar ofta ingå i serverad
lunch eller middag. Peruaner är tämligen glada i kött, varför många måltider är köttbaserade. På
många håll odlas fisk (ofta öring) och dessa brukar vara välsmakande. För vegetarianer brukar det
inte heller råda brist på näring, eftersom man gärna odlar potatis, majs samt diverse bönor och
ärtväxter. Ris och potatis (ofta friterad) är i allmänhet vanligare än pasta som tilltugg.
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid slutbetalning
då det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats.

Resans tempo och strapatser
Detta är en Guldkantsresa. Dock bör framhållas att det är svårt att hålla ett lågt tempo i ett så artrikt
land som Peru. Det lär därmed bli relativt långa dagar i fält – men inte i något järnhårt tempo.
Normalt sett är vi ute större delen av den ljusa dagen. Vissa dagar blir det tillfälle till siesta mitt på
dagen (med möjlighet till skådning, vykortsskrivande eller tupplur). Det finns också möjlighet att
stanna kvar vid boendet vissa dagar om man vill ta det lugnt, skåda i närområdet eller turista lite.
Vägarna är ofta slingriga och kan därmed framkalla åksjuka. Terrängen är vanligen ganska
lättgången (på stigar), men kan på flera håll ändå vara ansträngande på grund av relativt brant
terräng och, inte minst, höjden över havet. Vi ger oss dock inte ut på någon bergsklättring!

Förutom fåglar...
kommer vi, som sagt, att fokusera en del på kulturskatterna Cusco och Machu Picchu. Det blir
förstås många intryck under resan. När vi passerar och besöker samhällen så domineras dessa av
den lokala indianbefolkningen. Marknader med starka färginslag ger oss fina minnen och den
dramatiska naturen i Anderna tar andan ur en, även bokstavligen ibland.

Vädret...
Vädret är som regel soligt och behagligt varmt på dagarna (oftast över 20°). På lite högre höjd, som
vi ofta kommer att befinna oss på är det svala eller direkt kyliga morgnar (ner mot 0°). Observera
att snabba väderomslag gör att det är klokt att varje dag ha regnkläder tillgängliga i ryggsäcken.

Utrustning
Reseledaren har en tubkikare men det rekommenderas att ta med egen om du vill kunna avnjuta
fåglar och däggdjur i lugn och ro. Handkikare är naturligtvis ett måste för alla!
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Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa, mugg, smärre ryggsäck
eller fältväska, kniv (dock ej i handbagaget på flyget), konserv- och flasköppnare, myggstift, egen
rulle toapapper, pengaväska att bära runt halsen eller magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka
om du inte har väckningsfunktion i din telefon, visselpipa (s.k. ”artpipa”), lås till resväskan (köp
gärna AviFaunas bagagelås hos Naturbokhandeln!), pannlampa, stearinljus och tändstickor (vid fall
av strömavbrott på hotellet), öronproppar, solglasögon, solhatt, solskyddsmedel, våtservetter och
tvättmedel.

Klädsel
Vädret är i allmänhet soligt och varmt mitt på dagen, i synnerhet ute vid kusten, då T-tröjor och
liknande kommer väl till pass. Speciellt morgnarna kan dock vara kyliga och du kommer att få
användning för en varm tröja, jacka, vantar och mössa, åtminstone på högre höjder, där även
långkalsonger och överdragsbyxor kan behövas. Ta också med något varmt att sova i, då en del
hotellrum kan vara mindre isolerade än vi är vana vid (dock brukar sängarna vara utrustade med
rejäla täcken).
Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ och paraply (fungerar också utmärkt som
parasoll). Vandringskängor rekommenderas som allround-skodon.

Fotografering
Ganska många brukar fotografera på våra resor – såväl fåglar som landskap och annat. De flesta gör
detta som en bisyssla till själva fågelskådandet och resultatet blir som regel hyggligt. Den som vill
satsa mer ambitiöst på fotografering bör vara beredd på att avsätta särskild tid för det och gå på
egen hand en del (även om det innebär att man inte ser riktigt lika mycket fågel).
På en skala "dåliga – me delgoda – goda" över möjligheterna att fotografera fågel är möjligheterna
i Peru medelgoda till goda. Vyerna och landskapet är givetvis lättfotograferat och vi kommer att
erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder. Är du fotointresserade se då till att ha med dig
ordentligt med minneskort hemifrån.

Valuta och personliga utgifter
Perus valuta heter Peruvian sol (PEN). Kursen var 21 juli 2017 1 Pen = 2,54 SEK. De flesta
svenska växlingskontor handlar inte med Peruvian sol, så lämpligen växlar du när du anländer till
flygplatsen i Lima. Lämpligaste växlingsvaluta är US$, som också är gångbar på exempelvis en del
hotell/lodger.

Tidsskillnad
Svensk sommartid - 7 timmar. Det är skådarljust ungefär mellan kl 06 och 18.

Litteratur
Allmänt Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Peru, med basfakta
om det land vi skall besöka.
Fåglar Birds of Peru (Schulenberg m.fl., 2008) är den främsta fälthandboken. Det här är den boken
som vår artlista följer.
Däggdjur Det finns en fin däggdjursbok som täcker Peru, nämligen Mammals of the Neotropics,
Vol. 1 Northern Neotropics (Eisenberg, 1989).
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Läten Det finns tyvärr inte så mycket att hämta när det gäller CD eller DVD, men för den som vill
förbereda sig finns många läten att ladda ner från www.xeno-canto.org.
Lämpligen vänder du dig till SOF/BirdLife:s egen butik Naturbokhandeln när du köper fågelböcker
inför resan. Förutom att de har ett enastående utbud och kunniga försäljare gynnar du fågelskyddet
för varje inköp du gör där. Tel 0485-444 40, www.naturbokhandeln.se.

Artlista
Du har fått en preliminär dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se i Peru. Det kan
vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg. De hänvisningar som ges i
artlistan refererar till planscherna i Fågelguiden (Svensson m fl) – förhoppningsvis kan de vara till
nytta när du pluggar på arterna. Givetvis kommer vi också att gemensamt diskutera fältbestämning
och artkaraktärer på platsen allt eftersom vi skådar oss igenom landets avifauna. Det är en
innehållsrik artlista och vi kommer givetvis inte att se allt som finns med där. Artistan innehåller de
arter som är möjliga att se under resans program
Dag-till-dagkrysslistan är framtagen i samarbete med vår partner iGoTerra som driver en
internetsajt och tillhandahåller en app (Pocket) för att registrera och hålla ordning på observationer
och foton för 100 000-tals organismer (fåglar, däggdjur, växter, kräldjur e t c) för världens alla
länder. Är du standard- eller premiummedlem i iGoTerra, hör då av dig till undertecknad så lägger
jag upp dig som medresenär för just den här resan. Du kan då enkelt skapa din egen personliga dagtill-dagkrysslista som innehåller noteringar om vad du sett tidigare och därmed kan du enkelt se
vilka arter/raser som kan bli nya för dig under resan. Du når iGoTerra via www.igoterra.com – du
hittar denna resa på hemsidan via Länder > iGoTerra Trips (eller direkt via trips.igoterra.com med
samma inloggningsinformation).

Övrigt
På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som
olika deltagare kan behöva. Förkunskaper och intresse skiftar dock en hel del och det är inte alltid
lätt att avgöra hur mycket vägledning den enskilde deltagaren önskar. Tänk på att du alltid kan fråga
om det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera närmare under resans gång! Det kan ske i
grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är också välkommen att ta kontakt med
reseledaren före avresan och diskutera dina behov.

Anmälningsblanketten
Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på anmälningsblanketten.
Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan i samband med bokning av resan. Du som bokar resan
per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna ska givetvis
returneras omgående till AviFauna. Använd det bifogade kuvertet du tidigare fått. AviFauna kan
inte boka flyg (om du valt låta oss göra det) eller hotell för dig så länge vi inte har tillgång till
uppgifterna på anmälningsblanketten.

AviFauna behöver en kopia av ditt pass
När du returnerar anmälningsblanketten till AviFauna skall du också bifoga en papperskopia på ditt
passuppslag (där dina personuppgifter finns). Ännu bättre är om du kan skicka en skannad bild på
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passuppslaget via e-post till admin@avifauna.se. Du som bokar resan på AviFaunas hemsida får där
möjlighet att direkt bifoga en kopia på passet via e-post.
Skulle du ha otur och bli av med ditt pass under resan, kan situationen underlättas om du har en
kopia på sidorna 2 (med dina personuppgifter) i ditt pass samt två passfoton. Kontrollera för övrigt
att ditt pass gäller i det antal månader efter beräknat hemkomstdatum som Peru kräver.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.

Om AviFauna Naturresor
AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har i över 30 år möjliggjort för tusentals
naturintresserade att resa till intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera
sätt. Dels genom att vi ägs av SOF-BirdLife Sverige (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför
går allt vårt eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som
du kan läsa mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla deltagare blir
sedda och vi lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är medlemmar av
Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut. Vi har ställt bankgaranti för vår
verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om något
skulle gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor vid oförutsedda händelser. Dessutom är vi och
vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid att våra
samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de
opererar.

Kontakt med AviFauna
Vårt kansli kontaktar du på 0485-444 40 eller e-post admin@avifauna.se.
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