Overlevelses Ekspedition - Guyana
Program til:
Destination:

Guyana, Sydamerika

Varighed:

13 dage/12 nætter.

Program start:

Den. *

Program slut:

Den. *

* Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for programmets start og slut, rykkes både frem og
tilbage i tiden efter ønske. Der skal pålægges transport tid i hver ende, hvis transport er inkluderet i tilbuddet.

Introduktion:
Kom med os på Danmarks mest intense ekspeditions eventyr i Kanuku Bjergene i Guyana. Bjergene
beskrives som en af de mindst udforskede steder på jordens overflade og her vil vi begive os ud på
en ekspedition med fokus på overlevelse i regnskoven, ekspeditions teknik og dyreliv. Dette forløb
vil ikke blot udstyre deltagerne med en indgående viden om regnskoven, vi vil gennem dette
uddannelsesforløb rykke på grænser og praktiske færdigheder i en af verdens mest udfordrende
miljøer, regnskoven. Denne tur vil tage os fra foden af bjergene ind til steder hvor ganske få
mennesker har været for at lære om livet på en ekspedition alt imens vi udforsker traditionelle og
moderne overlevelses teknikker i selskab med lokale guider. Vi skal jage slanger og caimaner i
nattens mørke og håndtere dem for at lære om hvorfor de så succesfuldt har udviklet sig i
regnskove verden over. Vi skal fiske efter rivermonsters med forskellige teknikker og dykke for at
skyde fisk med bue og pil i det krystalklare vand der strømmer ned fra bjergene også kendt som
”The mother of all life”. Denne tur kommer til at være fysisk krævende og vil sætte nye standarder
for deltagernes fysiske og psykiske selvopfattelse.
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Highlights:
-

Ekspedition i Kanaku bjergene

-

Intens kursus i overlevelse

-

Uberørt regnskov

-

Mangfoldigt dyreliv

-

Avanceret lektioner i praktisk ekspedition

-

Fiskeri efter rivermonsters

-

Tæt på slanger og Caimaner

-

Traditionel bueskydning

-

Traditionel jagt i regnskoven

-

Menneskelig psykologi

-

Teamwork øvelser

-

Regnskovens økosystem

-

Engelsktalende lokale guider

-

Dansktalende turledere

Dag 1

Ankomst – Indkvartering på hotel – Infomøde – Boa vista- Afslapning

I bliver hentet i lufthavnen i Boa vista, hvorefter vi tager af sted til hotellet for at blive indkvarteret
på et hotel i centrum af byen. Vi vil have et infomøde med mulighed for praktiske spørgsmål, før
det er tid til og slappe af ved poolen eller gå en tur med os rundt i byen for og kigge på stedet.
Aftenen bruger vi ude på en af de mange restauranter for at prøve det lokale køkken bestående af
ofte fisk fra den nærliggende flod som byen ligger ved bredden af.
Fysisk Udfoldelse: Begrænset.
Overnatning: Seng på delt værelse.
Mad inkl.: Morgenmad.
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Dag 2

Afgang til Lethem – Sortering af udstyr – Pakning – Regler – Rationer

Vi tager i dag af sted mod grænsebyen Lethem som befinder sig ved grænsen til Brasilien. Ved
ankomst er der indkvartering på hotel og herefter vil vi bruge eftermiddagen på at gennemgå
udstyr, pakke tasker og i fællesskab forberede rationer. Alt dette imens vi snakker lidt teori og
forberedende råd før ankomst i junglen.
Fysisk Udfoldelse: Begrænset.
Overnatning: Seng på delt værelse.
Mad inkl.: Morgenmad.

Dag 3

Nappi Village – Traktor til Maipaima – Machete kursus – Opsætning af camp

Tidlig morgen bliver vi transporteret til Maipaima. Her vil vi efter en ganske kort gåtur ankomme til
området som skal være vores ”læringscamp” og testområde for den opkommende ekspedition.
Først gennemgår vi det vigtige redskab, macheten, som bruges i nærmest alle aspekter af livet i
junglen. Når sikkerheden er på plads vil vi gennemgå hele filosofien bag en ekspeditions camp.
Efter en demonstration vil hver gæst opsætte deres egen personlige camp som dækker deres
hængekøje, teltflage og personlige udstyr. Efter dette skal vi i gang med gruppe delen som er et
simpelt toilet og køkkenområde. Forberedelse på ”worst case scenario” er essentiel da skoven
ændre drastisk karakter under regn etc. Derfor sikre vi de vigtigste faciliteter på forhånd.
Eftermiddagen bruges på hygiejne regler og badning i den nærliggende creek og efter
aftensmaden slapper vi af ved bålet indtil første nat i skoven.
Fysisk Udfoldelse: 2 timers trekking.
Overnatning: Hængekøje under teltflage.
Mad inkl.: Morgenmad, middags- og aftensmad.
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Dag 4

Bueskydning – Bål teknik – Yari Yari – Bait fishing – Aften gåtur i skoven

Dagens første aktivitet er bueskydning. Vi skal stifte bekendtskab med dens oprindelse og
materialer og herefter skal vi skyde til måls efter skiver. Vi vil gennemgå teknik, præcision og kraft
og vores lokale guider vil vise hvordan værktøjet bruges ideelt.
Inden middagsmaden skal vi igennem bål og optænding, for selvom man har meget brændsel kan
den fugtige regnskov være et overordentligt svært miljø at stifte et bål i. Vi skal finde brænde,
arbejde med forberedelse før I på egen hånd skal optænde bål med strygestål. Uden bålet er man i
problemer og vi sikre en god og grundig oplæring i faget. Vores bål skal bruges til noget, vi skal
nemlig tilberede en Yari Yari fiskestang som er en lokal fiskestang der bruges til at fange ”bait fish”
eller den nødvendige madding for større fisk. Efter middagsmaden giver vi os i kast med den
egentligt fangst af maddingen.
Efter aftensmaden tager vi på den første tur i skoven for at kigge efter frøer og andre dyr. Vi vil
med kraftige pandelamper drage ud i mørket og med lidt held komme tæt på dyr, som kan give
nogle gode billeder.
Fysisk Udfoldelse: Begrænset.
Overnatning: Hængekøje under teltflage.
Mad inkl.: Morgen-, middags- og aftensmad.

Dag 5

Flagermus – Mapaima Falls – Aften Fiskeri og Rensning af fisk

Efter morgenmaden drager vi af sted mod Maipaima falls, hvor vi på vejen stopper ved en grotte
som er beboet af flagermus i dagstimerne. Vi kan komme tæt på og tage billeder, alt imens de
lokale kan fortælle historier om, hvordan hulen i gamle dage blev brugt til at tilberede fisk af de
lokale.
Ved ankomst til Maipaima falls er der rig mulighed for at slappe af og bade i de dejlige falls.
Klimatisering er meget vigtig og dagen ved faldene giver god mulighed for kroppen til at vende sig
til det nye miljø og klima. Efter middag vender vi tilbage til camp området for at fange noget
madding, da vi i dag skal fiske efter små spiselige catfish i det krystal klare vand. Forhåbentlig har vi
succes og vil herfter først demonstrere hvordan en fisk renses og bagefter, hvordan de tilberedes
over bålet.
Vi vil om aftenen briefe omkring næste dags trek.
Fysisk Udfoldelse: 2-3 timers gang under aktiviteter.
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Overnatning: Hængekøje under teltflage.
Mad inkl.: Morgen-, middags- og aftensmad.

Dag 6

Jordim falls – Afslapning – Udkig efter frøer.

Tidlig om morgen står vi op og pakker campen sammen. Efter morgenmaden vil vi påbegynde
vores trek ind i bjergene. Turen bliver intens, men vil tage os igennem helt unik regnskov og natur
på vej til Jordim falls. Vi skal krydse den lille creek intet mindre en 29 gange før vi ankommer, hvor
synet er det hele værd! Vi ankommer til det storslåede vandfald tidlig eftermiddag og efter
opsætning af hængekøje kan man hoppe i vandet og slappe af resten af dagen.
Fysisk Udfoldelse: 5-6 timers trekking.
Overnatning: Hængekøje under teltflage.
Mad inkl.: Morgen-, middags- og aftensmad.

Dag 7

Afgang mod- og ankomst til Paima – Jagt med lokale om aftenen.

Efter campen er pakket sammen drager vi mod næste destination ”Paima falls”. Vi vil følge Jordim
falls ned af bjerget til det sidste vandfald, som er en af hovedårene til den mægtige Rupununi flod
og her ved bredden vil vi opsætte en fuld funktionsdygtig ekspeditions camp. Når campen er sat
op skal vi sørge for at der bliver lavet bål, så vi kan koge vand mm. Eftermiddagen kan bruges på at
bade i det klare vand eller slappe af i hængekøjen.
De lokale har lange traditioner for jagt med bue og pil og ønsker man at opleve dette, kan man
følge de lokale på jagt om aftenen. Dette sker når solen er gået ned og man vil stille følge dem på
deres små trails rundt i junglen. Hvis vi er heldige kommer de tæt på en lappa eller hjort som de
kan jage og med succes bringe tilbage til campen for tilberedning. En intens oplevelse som for den
overlevelses interesserede sætter perspektiv på de egenskaber man skal have for, at kunne
overleve i junglen.
Fysisk Udfoldelse: 6-7 timers trekking.
Overnatning: Hængekøje under teltflage.
Mad inkl.: Morgen-, middags- og aftensmad.
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Dag 8

Afslapning ved Pama Falls – Dykning og spearfish fiskeri – Slanger og Caimaner.

Vi tager det roligt denne morgen imens vi bader og fisker i Paima creek. Vi har medbragt
dykkerbriller og med små lokale buer kan vi dykke ned i det krystal klare vand og skyde fisk med
redskabet. Det kan være meget succesfuld men kræver en del træning. Andre kan fiske og slappe
af i camp området med linerne i vandet.
Efter aftensmaden vil vi drage ud på en længere aftentur på jagt efter kvælerslanger i den mørke
nat. Formålet er at finde dem og tage dem ned for at se dem helt tæt på. Disse fantastiske slanger
kommer i mange varianter og er ganske harmløse selvom de kan bide kraftigt. På samme tur vil vi
kigge efter caimaner som lever både i store og små vandløb i området. Finder vi dem de rigtige
steder vil også disse kunne fanges og håndteres tæt på. Efter dette er det tilbage til campen til en
god nats søvn.
Fysisk Udfoldelse: 1-2 timers gang.
Overnatning: Hængekøje under teltflage.
Mad inkl.: Morgen-, middags- og aftensmad

Dag 9

Opsæt Fælder – Skovens Ressourcer – BBQ i skoven – Aftentur efter pattedyr.

Efter morgenmaden vil vi i camp området opsætte klassiske fælder, som demonstrere en mere
avanceret overlevelses vinkel kaldt: ”the lazy survivor”. Vi skal opsætte buefælder også kendt som
”Brazilian man trap”, samt en klassisk springfælde som fanger byttet løftet fra jorden.
Efter disse øvelser vil vi drage ud i skoven i dagslys for at se på de mange ressourcer som er at
finde i skoven. Vi skal se på den spiselige ”heart of palm” som man i vesten betaler store beløb for i
sin salat, ”Watervine” som kan give dyrebart drikkevand i tørtiden og ikke mindst ”Tree of Life” som
vi vil demonstrere hvorfor lever op til sit navn. Aftenens tema vil være ”pattedyr” og i området er
mange typer og finde. Nogle nemmere at se en andre, men typisk kan vi komme tæt på pungdyr,
nataber og mange andre som udelukkende er aktive om natten.
Fysisk Udfoldelse: 1-2 timers gang.
Overnatning: Hængekøje under teltflage.
Mad inkl.: Morgen-, middags- og aftensmad.
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Dag 10

Nedtagning af camp – afgang mod civilisationen.

Efter morgenmaden pakker vi vores camp sammen og drager tilbage mod civilisation. Vi har dog 2
dages ekstra trek tilbage som vil tage os langs foden af bjerget mod Maipaima hvor vi startede. Vi
vil stoppe for natten og opsætte vores camp og nyde vores sidste aften i skoven med hygge om
bål og et glas rom inden næste dags afsluttende gåtur.
Fysisk Udfoldelse: 5-6 timers trekking.
Overnatning: Hængekøje under teltflage.
Mad inkl.: Morgen-, middags- og aftensmad.

Dag 11

Maipaima – Videre til Lethem – Ornde udstyr – Tøjvask - Hygge.

Idag vil vi foretage den sidste del af vores trek for igen at blive samlet op af bil i Maipaima
området. Vi vil have tilbagelagt tæt på 50 km igennem regnskoven på vores lille ekspedition.
Tilbage i Lethem vil der efter en god middagsmad være tid til at ordne vores udstyr som har været
medbragt. Vi vil samle alt det beskidte tøj og sørge for at en lokal dame vil få det vasket og alt
udleveret udstyr vil blive afleveret tilbage til os. Når alt er på plads igen vil vi tage ud i Lethem for
at nyde god mad og kolde øl og fejre hvad vi i fællesskab har oplevet på vores tur i Kanuku
bjergene.
Fysisk Udfoldelse: 5-6 timers trekking.
Overnatning: Hængekøje under teltflage.
Mad inkl.: Morgen-, middags- og aftensmad.
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Dag 12

Ophold Lethem – Valgfri aktivitet.

I dag vil det være muligt at slappe af på hotellet eller prøve nogle af de valgfrie aktiviteter som kan
tilkøbes omkring Lethem. På udvalgte dage er det muligt at tage Kaietur flyvningen fra Lethem,
men også steder som Kumu falls kan tilbyde skygge og kølig afslapning i det krystal klare vand.
Ønsker man blot at udforske Lethem er det også en mulighed.
Fysisk Udfoldelse: Begrænset.
Overnatning: Seng på delt værelse.
Mad inkl.: Morgenmad.

Dag 13

Afgang mod Boa Vista – Videre rejse eller hjem til Danmark.

I dag krydser vi endnu en gang grænsen og tager bussen mod Boa Vista. Efter ankomst vil vi
afslutte turen ved lufthavnen og i vil kunne fortsætte jeres rejse med Young Adventurers, på egen
hånd eller tage hjem til Danmark.
Fysisk Udfoldelse: Begrænset.
Overnatning:
Mad inkl.: Morgenmad.
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Programmet inkluderer følgende:


13 dage/ 12 nætter



Danske turledere fra start til slut



Bus Boa Vista – Lethem tur/retur



Alt transport i henhold til programmet



31 inkluderede måltider (13 Morgen/9 Middags/9 Aftens)



En lang række udstyr inkluderet



Lokale guider undervejs

Programmet inkluderer ikke følgende:


Personlig rejseforsikring



Internationale fly til Guyana, Boa Vista eller andet.



Alkohol



Lommepenge



Drikkepenge til lokale guider



8 måltider i henhold til programmet



Skatter i forbindelse med ind/udrejse af Guyana og Brasilien



Aktiviteter på 12. dagen

NB! Vi er åbne for ændringer og rettelse i programmet, hvis kunden har dette i tankerne. Rejsen
kan gøres kortere og længere, samt inkludere mere eller mindre, hvilket vil have en effekt på den
endelige pris.

Pris: ,- DKK. Pr. pers. V. x Personer. **
Pris: ,- DKK. Pr. pers. V. x+ Personer. **
** Priserne er udregnet med den aktuelle dollarkurs pr. 24.09.2015. Prisen kan variere en smule alt
afhængig af, hvor lang tid efter tilbuddets afgivelse, dette accepteres.
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Der tages forbehold for småfejl i programmet.
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