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Brun pelikan. Foto: Erik Hirschfeld 

 

 Välkommen på Galápagos-resan! 
 
Galápagos är bara ett måste om man är naturvän och jag gjorde min första ”pilgrimsresa” 
dit 2014. Det var ju här Darwin formulerade sina teorier om evolutionen som fick så stor 
betydelse för vetenskapen, men också som en motvikt till religionens dogmer om vad som 
påverkar livet. Turismen hit är förstås omfattande, men mycket hårt reglerad, så känslan 
av vildmark är hela tiden närvarande även om vi skymtar ett och annat kryssningsfartyg på 
vår resa. Vi reser med en liten yacht med bara 8 hytter vilket ger oss bättre möjligheter att 
snabbt komma i land och att kunna lägga till närmre öarna. Före resan utforskar vi 
Ecuador i några dagar, har man åkt så långt känns det konstigt att bara hoppa över de 
intressanta markerna kring huvudstaden Quito. 
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Det kan vara trångt om plats på bänkarna i Puerto de la Cruz när man behöver vila sig. foto.: Erik Hirschfeld 

 
 

Resan i korthet 
December Orter/resplan 

5 Ankomst Quito, Ecuadors huvudstad. Natt i Quito. 

6 Sight-seeing i Quito hela dagen. Natt i Quito. 

7 Tidig avfärd till reservatet Yanacocha där vi tillbringar hela dagen. Natt i 

Quito. 

8 Tidig avfärd (med medhavd frukost) till Antisana på den östra sluttningen 

av Anderna. Natt i Quito. 

9 Vi flyger till Baltra på Galapágos där vi bor i Puerto Ayora på den 

intilliggande ön Santa Cruz. 

10 Hela dagen på Santa Cruz. 

11 Vi stiger på vår yacht, Anahi i fem dagar. Exakt rutt bestäms i sent skede 
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December Orter/resplan 

då myndigheterna styr upp vilka öar man får besöka. 

12 Anahi 

13 Anahi 

14 Anahi 

15 Vi lämnar yachten och blir avsläppta på ön San Cristobal. 

16 Heldag på San Cristobal 

17 Avfärd till Guyaquil och avfärd till Europa eller fortsätta på egen hand 

 
 
 
Ecuador 

Yanacocha 

Antisana 
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Galapágosoarna. Exakt vilka öar vi besöker bestäms i sent skede och fördelas av 
myndigheterna.  

 
DAG-TILL-DAG PROGRAM 
 
5 december. Ankomst Quito och transfer till hotellet. 
 
6 december. Dagen ägnar vi åt stadsrundtur i Quito. Vi börjar med Independence Square, 
besöker några kyrkor/katedraler och tittar på konstsamlingarna vid klostret SanFrancisco. 
Vi kör också till en utsiktspunkt där vi, om det är klart, kan se över hela Quito och givetvis 
måste vi ta tillfället i akt och besöka ekvatorn. På just denna plats, La Mitad del Mundo, 
mättes ekvatorn exakt 1736 av HCarle-Marie de la Condamines expedition så vi behöver 
inte sväva i någon som helst osäkerhet att vi är på ekvatorn. Natt i Quito.  
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7 december. Idag åker vi ut i naturen till Yanacocha-reservatet cirka en och en halv timme 
från hotellet. Här finns ett rikt blomster- och fågelliv och man har också installerat 
kolibrimatare som vi tillbringar tid vid och ser hur många olika sorter vi kan urskilja. Vi äter 
lunch här med utsikt över den öppna, sydamerikanska biotopen som kallas för Paramó, 
och på eftermiddagen besöker vi ett center och får lära oss mer om ekologin och de 

naturskyddsprojekt som genomförs här. natt i Quito. 
Sparkling Violet-ear. Foto: Erik Hirschfeld 
 

8 december. Tidig avfärd med medhavd frukost som vi äter i fält. efter cirka 2 timmar 
kommer vi fram till Antisana, en  fantastisk plats med molnregnskog på Andernas östra 
sluttning. Vi ser mer Paramó, spanar efter kondorer och besöker en sjö med olika änder 
och ibisar. Om vädret är klart ser vi bergstoppar på upp emot 6000 meter. Sedan tillbaka 
till Quito och det kommer möjligen finnas lite egentid på eftermiddagen denna dag. Natt i 
Quito. 
 
9 december. Efter frukost åker vi till flygplatsen för att ta oss till Baltra på Galapágos. 
Antingen flyger vi nonstop, eller troligare, via kuststaden Guayaquil. Väl framme får vi gå 
igenom en del procedurer då det är viktigt att vi inte tar med oss frön och annat från 
fastlandet i våra kläder och packning. Från flygplatsen tar vi sedan en buss till Puerto 
Ayora där vi skall bo och får våra första vyer av den täta vegetationen på denna stora, fina  
ö.  
 
10 december. Santa Cruz är befolkad och efter frukost besöker vi en farm på den högre 
delen av ön. Här får vi tillfälle att njuta av den rika vegetationen och även se de fantastiska 
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jättesköldpaddorna som betar här. Vi besöker också en lavatunnel (som dock har svalnat!) 
och vi får se de första Darwin-finkarna, den grupp fåglar som Darwin utvecklade sina 
teorier om naturligt urval ifrån. Tillbaka till hotellet på eftermiddagen. 
  
11 december. Vi lämnar nu Santa Cruz och bordar vår yacht som skall ta oss runt de 
kommande fem dagarna. Vi får veta vilka öar vi besöker strax före vi anländer, men 
oavsett finns det väldigt mycket att se på vilken ö man än är. De flygoförmögna 
Galapágosskarvarna och Galapágospingvinerna är dock väldigt lokala och kan vara svåra 
att komma i kontakt med. Hela tiden har vi sällskap av enormt stora fregattfåglar, som 
sitter på vår båt, blåfotade sulor, små stormsvalor och nattetid också svalstjärtade måsar 
som är nattaktiva. Men alla dessa fåglar ser vi också på mycket nära håll vid våra 
landstigningar. Liksom sjölejon och havsleguaner.  
  
12-14 december. Hela dagar med öbesök. Ibland transporterar vi oss på natten för att 
ankra intill vårt landstigningsmål och avnjuta frukost innan vi går i land. Vi kommer också 
kunna snorkla från båten och närstudera det marina livet. Vattnen är rika på olika arter 
hajar och vi ser säkert lite mindre revhajar och med lite tur stora hammarhajar.  
 
15 december. Frukost på yachten och landstigning på San Cristobal där vi har en fri dag 
för egna utflykter. 
 
16 december. Heldag på San Cristobal. Vi besöker en kratersjö som är ett paradis för 
fregattfåglar och även ett center för uppfödning av jättesköldpaddor. Vi promenerar också 
upp till len utsiktsplats med magnifika vyer av ön och får lära oss en hel del om öarnas 
kulturhistoria. 
 
17 december. Flyg till Guayaquil och hemresa eller - för de som vill- fortsatt utforskning av 
Ecuador. 
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Resans pris: 59 900 kr 
 
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda 
ökade kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg och nyligen införda skatter, 
höja resans pris med 8 % 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 turistklasshotell och yacht 
• helpension  
• alla transporter mellan Quito och Guayaquil 
• dricks till guider och de i resan ingående måltiderna 
• svensk reseledning 
• skicklig lokal engelsktalande guide 
• förhandsinformation om resan och artlista 
• utförlig reserapport från resan 

Vad ingår inte i priset 

• flygresa till och från Quito/Guayaquil 
• 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) och dricks för ev personlig service 
• reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd 

Flygresa till landet 

Flyg till Ecuador 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 mycket 
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 sin flygresa själv. Om du 
bokat egen flygbiljett efter att AviFauna gett klartecken till flygbokning, och AviFauna 
ställer in resan, får du biljettkostnaden ersatt av AviFauna. 
 
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före avresa. 

Bagage 

Observera att kikare, tubkikare 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 
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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).  

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.  

Allmänt upplägg 

På denna resa reser vi i ett behagligt tempo. De längsta transporterna i bil/minibuss blir 
cirka två timmar, men trafiken kring Quito kan i rusningstid orsaka fördröjningar. Det blir 
inga större strapatser, men ibland kan det vara lite guppigt när vi landstiger ur våra 
ribbåtar. På några mindre vegeterade öar är stenarna mycket vassa och man kan behöva 
skor som omsluter fötterna, dvs sandaler kan vara svåra att använda där. Men sandaler 
går förstås bra på båten och när vi vandrar på upptrampade stigar. Något regnplagg kan 
också vara bra att ha med.  

Logistandard 

Hotellstandarden på den här resan är trestjärnig, dvs turistklass. 

Mat och dryck 

Köket på denna resa är typiskt sydamerikanskt. Vill man dricka alkohol till middagen finns 
det god öl och hyfsade viner.  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. 
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Resans tempo och strapatser 

Detta är en Natur & Kulturresa med lugnt tempo i fält. Vi äter oftast hotellfrukost innan 
dagens exkursion påbörjas men kan ibland ta med den för att äta i fält.  Vi kommer att gå 
några promenader på någon eller några timmar i relativt lättgången terräng, någon gång 
lite mer kuperat. Dessa exkursioner innebär inte några svårare strapatser. 

Utrustning 

Reseledaren har en tubkikare med men användning för den har man mest när vi är i 
Paramó och bergstrakter utanför Quito. I övrigt är vi i regnskog och på Galapágos kommer 
man fåglarna väldigt nära så en handkikare räcker. 
 
Det är förstås en god idé att ta med sig kamera, då man här kommer så väldigt nära 
fåglarna och djuren. 
 
Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa, mugg, smärre 
ryggsäck eller fältväska, kniv (dock ej i handbagaget på flyget), flasköppnare, myggstift, 
egen rulle toapapper, pengaväska att bära runt halsen eller magen, några tomma 
plastpåsar, väckarklocka om du inte har väckningsfunktion i din telefon, 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 

På ekvatorn är vädret relativt stabilt och så här års kan du räkna med omkring 30 grader 
dygnet om, lite svalare på natten, lite varmare på dagen. Någon dag kan det regna på 
eftermiddagen, men det går ofta över. vattentemperaturen ligger på 21-26 grader. 
 
Om du letar kläder, besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på www.pinewood.eu 
  

 

 

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. På Galapágos går vi i samlad grupp, enligt reservatsbestämmelserna, vilket 
innebär att man inte kan smita iväg på egen hand och ägna mer tid åt fotografering utan 
att fördröja gruppen. Men det kommer finnas gott om motiv på nära håll ändå. 
Kolibrifotografering på fastlandet är ett måste. 
 
På en skala "dåliga – medelgoda – goda" över möjligheterna att fotografera fåglar är 
möjligheterna på Galapágos 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. 

http://www.pinewood.eu/
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Valuta och personliga utgifter 

Vanliga kreditkort fungerar och vill man ha kontanter kan de tas ut i Quito. jag använder 
VISA, Eurocard och Amex på resorna, VISA lär vara mest användbart i Ecuador. 
 
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna (ibland 
även vin). Vill ni njuta av de lokala vinerna och ölerna bör ni budgetera för detta. Lägg 
därtill utgifter för eget bruk, typ souvenirer. 

Tidsskillnad 

Galapágos ligger 8 timmar efter oss. Quito 7 timmar efter oss 

Litteratur 

Allmänt  Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Ecuador med 
basfakta om det land vi skall besöka före avresan.  
 
Fåglar och djur.  
Birds, mammals and Reptiles of the Galápagos Islands av Andy Swash och Rob Still är en 
enkel men vältäckande bok över öarna. 
 
Birds of Ecuador av Juan F Freile och Robin L Restall är den aktuellaste fälthandboken.  
 
En rätt bra guidebok är Galápagos - a Natural History av Michael H. Jackson.  
 
Som skönlitteratur är Kurt Vonneguts Galápagos oumbärlig. 
 
Lämpligen vänder du dig till BirdLife Sveriges 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 kommer få en preliminär dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se 
under resan. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i 
förväg. 
 
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 dag-till-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 

https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.106.7827/birds-of-ecuador-freile-restall
http://www.naturbokhandeln.se/
http://www.igoterra.com/


 
   
 

11 

Länder > iGoTerra Trips (eller direkt via trips.igoterra.com med samma 
inloggningsinformation). 
 
Kom ihåg att ta med dag-till-dagkrysslista på resan. Har du problem med att skriva ut 
listan, kontakta i så fall AviFauna, admin@avifauna.se.  

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 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 sex månader efter beräknat hemkomstdatum. 
Annars föreligger risk att du inte släpps ombord på flyget. 

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 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 Svenska Arrangörs- och 

mailto:admin@avifauna.se
mailto:admin@avifauna.se
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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 

Reseledaren Erik Hirschfeld når du på telefon 0703-97 09 94 och e-post 
ceo@avifauna.se. Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland kan det 
dröja med svar. Är det akut, kontakta kansliet (nedan). 
 
Vårt kansli kontaktar du på 0485–444 40 eller e-post admin@avifauna.se . Hit kan du 
vända dig om frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har 
med fågelfaunan på resmålet att göra. 

mailto:ceo@avifauna.se
mailto:admin@avifauna.se

