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Rejs med Hannibal - eksperter i eventyr for 

både livsnydere og opdagelsesrejsende. Vi 

udfordrer, udforsker og lader os begejstre af 

hele verden. Fra Galapagos til Kilimanjaro, 

og fra bushcamps til luksushoteller.

På www.jersperhannibal.dk finder I et stort 

udvalg af brochurer, som I gratis kan down-

loade.

Ring eller skriv til os og få inspiration, vejled-

ning og svar på alle jeres spørgsmål. Guyana er en frodig grøn perle, der ved første 

møde med hovedstaden Georgetown lyder 

af trafik, fuglefløjt, caribiske rytmer og dufter af 

rom og karry. Så snart man forlader byen, træn-

ger den frodige grønne regnskov sig hurtigt på og 

fortsætter næsten i det uendelige. Inde i landet 

tager indianere imod på deres øko-lodges omgi-

vet af en utrolig biodiversitet med et spændende 

og ofte farverigt dyreliv. Regnskovens vegetation 

Eksperter i eventyr

Eksperter i eventyr

GUYANA

slipper til tider sit tag og lader den rødbrune sa-

vanne komme til med sine åbne vidder, bjerge 

og brune floder, som akkompagneres af sang fra 

blandt andet araer, tukaner og oddere. De enorme 

uberørte natur scenarier er et skønt afbræk fra 

det moderne liv.

Jesper Hannibal



Værd at vide om Guyana
Læs mere om Guyanas befolkning, lokale guider, mad og drikke, transport former samt ge-
nerelt om hoteller og lodges. Desuden kan I læse om Guyana plateauets vigtighed for Gu-
yanas naturrigdom samt strategien om bevaring af regnskoven.

Side 20-22

INDHOLD

Om Guyana

Guyana viser sig fra vidt forskellige sider afhængig af om man er ved kysten og Esse-
quibo flodmundingen i forhold til oplevelsen, der venter inde i landets tætte regnskov og 
naturrige savanne. 

Side 4-7

Georgetown & kysten

Hovedstaden Georgetown føles som en forvokset landsby, hvor biler og æsel kærrer deler 
vejene og den afslappede caribiske stemning, der giver et indblik i kulturen ved kysten. 

Side 8-9

Den Centrale Regnskov

Lad for alvor naturen råde og udforsk den tætte vegetation på jordbunden, fra floden 
og oppe i trætoppene. Den rige biodiversitet overrasker og det utrolige dyreliv kamou-
flerer sig vel bag grene og træer, men guiderne spotter dem heldigvis let. 

Side 10-11

Kaieteur vandfaldet
Dette utrolige enkeltfalds vandfald buldrer løs ud over klippeskrænten og fortsætter 
226 meter ned i slugten mellem den frodige regnskov og kløftens snoning ud i hori-
sonten. Gå på opdagelse efter den endemiske gyldne frø eller den orange klippeha-
ne. 

Side 12-13

Rupununi savannen
De åbne vidder med savanne græs og rødbrune farver, som changerer mens solen går 
ned giver dette store område et særligt præg. Der er et rigt dyreliv som kan opleves fra 
jeep, flod sejlads eller på vandreture. Hvad med at deltage i et kaiman forskningsprojekt?

Side 14-19
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At vågne ved morgengry af junglens naturlige vækkeur, brøleabens 
gennemskærende brøl, vækker en fra selv den dybeste regnskovs-
drøm.

Guyana  Sydamerikas uopdagede regnskov

4  GUYANA -  SYDAMERIKAS UOPDAGEDE REGNSKOV



Guyanas kyst 
Kyststrækningens befolkning og kultur emmer af 

Caribien og national sproget engelsk får et eksotisk 

tvist i udtalen. Guyana, som er på størrelse med Stor-

britannien, putter sig ind i det nordøstlige hjørne af 

Sydamerika med store uberørte områder, hvor 90 % 

af befolkningen bebor cirka 10 % af landets areal, 

primært langs kysten og Essequibo flodmundingen. 

Kyststrækningen fra Georgetown sydpå til grænsen 

med Suriname forbindes af en såkaldt hovedvej, 

der omkranses af små landsbyer og let tilgængelige 

lodges med naturlige frodige omgivelser, som dog 

er en light udgave af hvad der venter inde i landet. 

Ved Essequibo floden findes der flere resorts, hvor 

man kan få lidt weekend afslapning og det nærme-

ste man kommer badeferie i Guyana. Den nordlige 

kyststrækning mod grænsen med Venezuela er ikke 

særlig godt udbygget og derfor mindre beboet. 

Shell Beach giver derfor havskildpadderne uforstyr-

ret frihed til at lægge æg på den lange strand.

Guyana for jer selv  
Guyana er ikke på mange turisters alfarvej og landet 

modtager årligt lige så mange besøgende, som Ma-

chu Picchu i Peru dagligt modtager. Dette er helt klart 

Guyanas fordel, for man får lov at opleve landet uden 

turisthorder, der blokerer ens udsyn eller skræmmer 

dyrelivet væk. Kapaciteten på indenrigsflyene og på 

de fleste lodges strækker sig til 12-16 personer på 

én gang, hvilket betyder at de daglige udflugter også 

foregår i mindre grupper. 

Guyana er en fantastisk oplevelse, som adskiller sig 

markant fra andre naturrige lande, for her er landets 

smukke landskaber i højsædet og de er ikke blevet 

beskæmmet af affald, støj, trafik, souvenir sælgere 

og mange andre turister 

At være omgivet af junglen er på én og samme tid en 

så rolig og fordybende oplevelse, samtidig med at et 

kor af insekter, fugle og pattedyr fletter sig sammen 

til et konstant larmende baggrundstæppe

Hvad for en fugl? 
Især for de fugle interesserede har Guyana noget af 

byde på med i alt 815 dokumenterede arter. 

Er man ikke fugle ekspert, skal man nok alligevel blive 

fascineret af nogle af de mange smukke og farverige 

fugle, der flyver gennem luften eller slapper af på en 

høj gren. Den Orange Klippehane, nationalfuglen 

Hoatzinen, den kæmpestore og sjældne Harpy-ørn, 

ara’er i røde, grønne, blå og gule fjerdragter samt 

tukanerne er blot nogle af de smuke eller sjældne 

syn, der frit færdes blandt trækronerne. 

Men det er ikke kun fugle, der udgør listen af Guya-

nas rige dyreliv. For med 225 dokumenterede arter af 

pattedyr og 300 amfibie- og reptil-arter, er der noget 

at opleve på alle tider af døgnet både på savannen, 

i regnskoven, på floderne og i bjergene. 

Vil I have en fornemmelse af Guyana inden afrejse, så 

kan det anbefales at se den smukke og spændende 

BBC-dokumentar, Lost Land of the Jaguar, som blev 

filmet i 2008 i Guyanas interiør.

Jaguaren trives i Guyana, men den er et sky og nataktivt dyr

Den sorte kaiman, som der forskes i på Caiman House

Guyanas nationalfugl hoatzinen
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Meget af transporten i Guyana foregår i motorise-

rede kanoer. Ofte er transport formen ligeså meget 

en udflugt, hvor man ofte spotter dyreliv i skovkanten 

og på flodbredden undervejs. Guiderne er gode til at 

udpege og fortælle om dyrene undervejs, inden der 

fortsættes mod destinationen. 

Oplev Guyana

Trænger I efterfølgende til lidt afslappende ferie på 
stranden, så er det muligt at kombinere Guyana med flere 
caribiske øer. 

Transport i Guyana er lige så meget en oplevelse i sig selv
Når transportformen ikke foregår til vands, 

så foregår det ofte i firhjulstrækkere eller 

store ombyggede lastbiler med sæder på 

ladet. Det kan godt blive en lidt bumpet 

oplevelse af de røde jordveje, men en op-

levelse er i det i hvert fald!

6  GUYANA -  SYDAMERIKAS UOPDAGEDE REGNSKOV



Lidt historie

Guyanas befolkningshistorie før koloniseringen går ca. 

9000 F.Kr. tilbage og man kan den dag i dag stadig 

finde petroglyffer fra fortiden nogle få steder inde i 

junglen. De store søfarer sejlede længe udenom Gu-

yanas sumpede kyststrækning, som var dækket af 

tætte mangrove skove. I år 1595 gik Sir Walter Raleigh 

dog i land i Guyana og vendte tilbage med historier 

om at have fundet byen lavet af guld, El Dorado. 

Guyana fik tilføjet indisk og caribisk kultur, da landet i 
1800-tallet oplevede mangel på arbejdskraft på sukker- 
og kaffeplantagerne ved kysten og langs flodmundingen.

Guyana er beliggende mellem 

Venezuela, Brasilien og Suriname. 

Landet er ca. 5 gange så stort som 

Danmark, mens befolkningen er 

meget mindre med ca. 800.000 

indbyggere af caribisk, indisk, euro-

pæisk, afrikansk og indiansk af-

stamning.  

FAKTA 
Denne fabelhistorie førte mange engelske, spanske, 

franske og hollandske søfarere til Guyana og disse 

lande kæmpede længe internt om ejerskab af Guyana. 

Hollænderne var dog de første koloniherrer, som an-

lagde bebyggelser langs kysten og flodmundingerne, 

som fungerede som gode handelsposter. 

Desuden begyndte opdæmningen af sump- og man-

grove områderne, så der kunne dyrkes tobak, sukker-

rør, bomuld og kaffe. Plantagerne fik arbejdskraft fra 

de indfødte og sidenhen afrikanske slaver. Længe var 

Guyanas indre relativt uberørt og uopdaget, da man 

fokuserede på handelen ved kysten og floderne, der 

var lettere fremkommelige. I det 17. & 18. århundrede 

oplevede landet flere angreb fra både franskmænd og 

englændere og perioden bød også på flere slaveoprør. 

I 1814 blev Guyana officielt overtaget af englænder-

ne og omdøbt til Engelsk Guyana med etableringen 

af Georgetown som hovedstad. Briterne indførte et 

forbud mod slavehandel, hvilket efterlod plantage 

ejerne med manglende arbejdskraft i årene derefter.  

Plantage ejerne kontrakt-ansatte derfor portugisiske, 

indiske og caribiske arbejdere. I 1870 blev det fantasti-

ske Kaieteur vandfald opdaget og guld blev udgravet 

i landets indre, hvilket førte til grænse stridigheder 

med Venezuela. I 1966 fik Guyana sin uafhængighed 

og skiftede officielt navn til Guyana.   

Fort Island
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Hovedstaden er en kombination af engelsk arkitektur, 

hollandske kanaler med et miks af caribiske, afrikanske og 

indiske krydderier, rytmer og kultur. 

Georgetown

Georgetown, Guyanas hovedstad, er beliggende ca. 

2 meter under havoverfladen, hvorfor byen er beskyt-

tet mod havet af en mur, der om søndagen ofte bli-

ver mødestedet for de lokale. Byen gennemskæres 

af floder og kanaler, som hollænderne anlagde, så 

flodsletten kunne dyrkes med sukkerrør og derefter 

voksede byen frem. Georgetown er et virvar af ind-

tryk fra hollandsk og britisk arkitektur, hvoraf nogle 

bygninger er renoveret flot, mens andre stille forfalder. 

Til indiske restauranter og indbyggere, der et miks af 

indianere, europæere, indere samt caribiske og syd-

amerikanske folkeslag. Byen fremstår mere caribisk 

end sydamerikansk. 

  

Trafikkens virvar udgøres af næsten alle transport 

former, men minibusser og hestekærrer dominerer 

bybilledet. Der er et par åndehuller i byen, som en-

gang blev kaldt Havernes By. De tider er for længst 

forsvundet, men nationalparken og botanisk have i 

centrum af Georgetown er blot nogle af åndehullerne 

sammen med de mange cricket baner. Faktisk så kan 

man opleve omkring 200 fugle arter i Georgetowns 

grønne oaser. Man ser ofte mænd cykle eller gå med 

små fuglebure, da mændenes yndlingshobby, udover 

cricket, fordrives med at placere væddemål på hvilken 

fugl som først når det aftalte antal fuglepip.

Cara Lodge
Cara lodge er beliggende i centrum af Georgetown i 

en af byens ældste bygninger. Cara lodge blev byg-

get i 1840 og hotellet rummer en særlig atmosfære 

og er et hyggeligt hotel, som er smukt renoveret og 

bevaret. Værelserne er rummelige med bord, skabe, 

sikkerhedsboks, køleskab/minibar, strygejern og 

wifi og god størrelse badeværelse med amenities. 

Den åbne gårdhave, som nogle værelser vender ud 

mod er charmerende og her kan man nyde drinks 

fra baren. Der er desuden en restaurant og privat 

spisesal.

Pegasus Hotel
Hotellet har 130 komfortable værelser med air con-

dition og alle moderne fornødne faciliteter. Værel-

serne kunne dog trænge til en opdatering. Der er en 

udendørs pool med tilhørende restaurant. 

Derudover er der bar, business center, salon, fitness 

center, tennisbane og diverse butikker. Hotellet er 

beliggende nær vandet og den opdæmmende hav-

væg lidt udenfor centrum.
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Guyanas kyststrækning strækker sig fra den nordlige 

grænse med Venezuela til den sydlige grænse med 

Suriname. De fleste indbyggere bebor den centrale 

kyststrækning, hvor hovedstaden Georgetown er 

grundlagt, samt langs Essequibo floden mod byen 

Bartica. Langs floden kan man finde flere lodges 

og resorts, der er det tætteste Guyana kommer på 

decideret badeferie. Desuden er regnskoven lige 

i nærheden, så man kan kombinere lettere jungle 

oplevelser med vand aktiviteter. Den nordlige kyst-

strækning har ringe infrastruktur og området er bedst 

kendt for de store havskildpadder, som kommer og 

lægger æg på stranden. Den sydlige kyststrækning 

er beboet af flere mindre landsbyer og hovedvejen 

fører til grænsen med Suriname.

Baganera Island Resort

Temperaturen ved kysten ligger  

mellem 18C om vinteren og 30C 

om sommeren, mens temperaturen 

inde i landet ligger mellem 18C og 

40C med en høj luftfugtighed.

Den store private Baganera ø beliggende i Esse-

quibo floden tilbyder jer resort stemning i smukke 

omgivelser med junglen nær ved og strand fornem-

melser ved flodbredden med hvidt sand, parasoller 

og solstole. De 15 værelser er fine med lidt ældre 

caribisk udsmykning og veranda, så man kan nyde 

omgivelserne. Den store fine velholdte have har ga-

zebo og diverse baner, til at dyrke sport. Der er en 

privat landingsbane. Hotellet kan sørge for romanti-

ske omgivelser, tilbyde diverse vandsports aktiviteter 

eller udflugter til nærliggende jungle. Der er desuden 

restaurant og wifi på stedet.

FAKTA 

Baganera Island Resort

Shell Beach

Arrowpoint Nature ResortArrowpoint Nature Resort

Arrowpoint Nature Resort består af komfortable hyt-

ter og en hovedbygning med spisesal og bar. Til 

tider serveres aftensmaden dog nede på stranden. 

Hovedbygningen ligger ned til en lille sandstrand ved 

flodbredden og der er volleybane og kanoer, man kan 

udforske floden fra. Lodgen har flere naturstier, som 

fører jer gennem regnskoven, til det åbne græs og 

marsklandskab og palmeskov. Derudover kan man 

sejle, vandre, svømme, cykle og fiske fra stedet - 

så man kan kombinere afslapning med oplevelser i 

natur omgivelser. Der er 8 hytter bygget i naturlige 

materialer og indrettet med et præg fra den lokale 

indianer kultur. Her kombineres naturen med kom-

fort og indblik i naturen og indianernes dagligdag. 

Opholdet inkluderer helpension, vand og udflugter

Kysten & Flodmundingen
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Den Centrale Regnskov

Regnskoven dækker 80 % af Guyanas samlede areal og 
er delvist uberørt med en utrolig høj biodiversitet. 

GUYANAS GRØNNE HJERTE

Guyanas centrale regnskov favner især Pakaraima og 

Iwokrama bjergene og selvfølgelig den store ufrem-

kommelige regnskov. Bedst kendt er Iwokrama sko-

ven, også kaldet Guyanas grønne hjerte. Pakaraima 

bjergene består primært af fladtoppede bjerge (te-

puis), hvoraf Roraima bjerget med sine 2.810 m. er 

det største. Regnskoven er også hjemsted for Kai-

eteur nationalpark og vandfald samt det noget mindre 

Orinduk vandfald, som kalder på en dukkert.  

Iwokrama skoven udgør et areal på 4.046 km2 regn-

skov, hvis naturlige grænse primært udgøres af floden. 

Guyanas hovedvej gennemskærer dette enorme og 

spændende regnskovsområde, som er hjemsted for 

1.500 flora arter, 200 pattedyr, 500 fugle arter, 420 

fiske arter og 150 arter af amfibier og reptiler. Skovens 

højeste punkt er ca. 1.000 meter højt og  beliggende i 

Iwokrama bjergene. Iwokrama skoven danner ramme 

om et stort bevarings- og udviklings-center, der arbej-

der med forskning, økoturisme og bæredygtig styring 

af regnskov inkl. ansvarlig træfældning.

Kaieteur vandfaldet blev opdaget i 1870 og er det 

store trækplaster i området. Det er et af verdens 

største enkeltfalds vandfald med sit 226 meters fald. 

Kaieteur nationalpark blev grundlagt i 1929 og er den 

dag i dag Guyanas eneste nationalpark. Nationalpar-

ken byder på kortere vandrestier, som fører til fire 

udsigtspunkter, forbi tilholdsstedet for den sky, men 

smukke orange klippehane. Det er værd at kigge ned 

i de store bromeliaer, der vokser sig gigantiske i om-

rådet, da de er hjemsted for en lille endemiske gylden 

frø, som nyder sit eget lille mikroklima i planterne.
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Iwokrama River Lodge

Iwokrama River Lodge ligger smukt med udsigt til junglen og Essequibo floden 

i hjertet af Guyana Shield, et af verdens sidste fire oprindelige tropiske skove. 

Stedet blev grundlagt med fokus på bevaring af regnskoven samt bæredygtig 

udnyttelse af regnskoven. 360.000 hektar udgør Iwokrama skoven og halvdelen 

af området er reservat. Man vil opleve et kryds mellem Amazonas og Guyana 

flora og fauna og biodiversiteten i området er utrolig stor. Der er et forsknings 

center i lodgens hovedbygning. Der er bygget 8 store og flotte træ bungalows 

med fornødne faciliteter, som vender ned mod floden. De er rummerlige med 

plads til fire personer, har badeværelse og en dejlig veranda med hængekøje. 

Hovedbygningen har en lille butik med nyttige hverdags artikler, computere med 

internet, samt på anden sal sofaer, spisesal, bar og souvenir butik med udsigt 

til junglen og floden. På Iwokrama er det spændende at lære om flora og fauna 

samt om den valgte forretningsmodel med bæredygtig træfældning, beskyttet 

vildt reservat, samarbejde med 16 lokale indianer samfund og forskningsarbejde, 

som alt sammen foregår på stedet.

Udflugter fra lodgen består blandt andet af flodopdagelse, Kurupaki vandfaldene 

med indianer petroglyffer, vandreture langs nærliggende stier samt vandretur til 

Turtle Mountain, en lidt hård men super flot vandretur, hvor man kan nyde ud-

sigten udover det enorme regnskovsområde og måske spotte en brøleabe eller 

edderkoppeabe. Iwokrama regnes for et af de bedste steder at se jaguarer, men 

der er ingen garantier! Alle udflugter planlægges afhængig af vejr.

LODGES

Generelt er det rustikke lodges man bor på inde i 
junglen, men velkomsten, atmosfæren, guiderne 
og udflugterne gør opholdene fantastiske. 

Atta Rainforest Lodge

Atta er omgivet af junglen og alle dens lyde giver et skønt baggrundstæppe 

for opholdet. Brøleaberne er at naturligt vækkeur, der kan gå i gang tidligt om 

morgenen. Der er en hovedbygning samt to længer med hhv 4 værelser i hver. 

Med plads til i alt 16 personer på lodgen. Værelserne er fint bygget i mursten 

med fornødne faciliteter; seng med myggenet, bord, stol, spejl og tøjstativ. De 

private badeværelser er udendørs og delvist overdækket, så man kan nyde 

regnskoven selv fra brusebadet. Man kan dog føle at man er lidt tæt på sine 

naboer. Hovedbygningen ene side er helt åben, så man kan nyde regnskoven 

fra den lille bar med bøger, sofaer og ustadigt wifi samt et spiseområde. Der er 

elektricitet fra morgen til aften. 

Atta er beliggende ved de spændende hængende broer og platforme placeret 

oppe i mellemskoven og i trætoppene, som giver et indblik i dyrelivet deroppe.  

Det anbefales at besøge de hængende broer og platforme flere gange på da-

gen, da det giver et nyt indtryk af junglen hver gang. Atta er startet som et 

samarbejde mellem Iwokrama, en  NGO, et Makushi indianer-samfund og to 

private firmaer. Lodgen drives af lokale Makushi indianere. Der løber stier fra 

lodgen, hvor man kan opleve naturen og dyrelivet udover fra de hængende bro-

er og platforme, der er super sted for især fugle interesserede. Den sky Harpy-

øen er blevet spottet der et par gange. Ellers er gåture lang hovedvejen også 

værd at tage med, da flere dyrearter ofte spottes der. Tyve minutters kørsel fra 

lodgen er en halvåben klippehule, hvor flagermus hænger i loftet, men områdets 

store attraktion er den klare orange klippehane.

Iwokrama River lodge

Iwokrama & Atta Canopy Walkway
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Kaieteur
Kaieteur vandfaldets buldren høres, før det ses - de 
enorme vandmasser virker nærmest som om de er i en 
konstant intern strid om, at komme først ud over klippe-
kanten og lodret ned i kløften.

Disen står konstant op fra kløften pga. de enorme vandmassers 226 meters frie fald
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Kaieteur
Kaieteur vandfaldet blev opdaget i 1870 og er det 

store trækplaster i området, hvilket man godt forstår 

når man kommer helt tæt på det! 

Det er et af verdens største enkeltfald med sit 226 

meters frie fald. Kaieteur nationalpark blev grundlagt 

i 1929 og er den dag i dag Guyanas eneste national-

park. Nationalparken byder på kortere vandrestier, 

som fører til fire udsigtspunkter, forbi tilholdsstedet 

for den sky, men smukke orange klippehane. Det er 

værd at kigge ned i de store bromeliaer, der vokser 

sig gigantiske i området, da de er hjemsted for en 

lille endemiske gylden frø, som nyder sit eget lille 

mikroklima i planternes base.

 

Kaieteur vandfaldets buldren høres, før det ses - de 

enorme vandmasser virker nærmest til at være i en 

intern strid med sig selv om at komme først ud over 

klippekanten. Faldet er så dybt, at man knap kan se 

bunden af kløften, da man mødes af et konstant hvidt 

vandspejl. Man kan komme helt tæt på vandfaldet og 

opleve hvilke kræfter, der er på spil, når luft og vand 

presses op mod en. Vandet falder ned i en smuk grøn 

kløft, hvorfra floden slanger sig ud mod horisonten. 

Indimellem danser en smuk regnbue hen over faldet 

og kløften og giver stedet en følelse af magi.

Vandfaldet er omgivet af regnskov så langt øjet ræk-

ker og kløften er begroet med det grønneste mos. 

Frygtløse fugle bygger rede inde bag vandfaldet og 

det virker som det rene selvmord, når de forcerer 

faldets kræfter. Kaieteur vandfaldet er et smukt syn, 

som man næsten har for dig selv, for der er ikke 

mange besøgende. Man finder ingen afspærringer 

og ej heller souvenirs, restauranter eller hoteller, kun 

et lille besøgscenter med de mest basale faciliteter 

og så ellers naturen i sin storhed. 

Nationalparkens lille besøgsenter

Floden slanger sig videre gennem kløften Den smukke orange klippehane 
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Savannen oversvømmes i månederne juli-august 
hvor man så kan komme tættere på fuglelivet i 
trætoppene med båd.

Rupununi  savannen er et afbræk fra Guyanas 

kilometervis af regnskov. Her kan øjet vandre til 

horisonten og bjergene, men dermed ikke sagt at man 

ikke kan få jungle oplevelser i området. Man finder en 

god kombination af begge verdener ved at besøge 

flere af lodgene i det nordlige Rupununi. For selv om 

det primært er den åbne savanne, så er landskabet 

mere alsidig med floder, regnskovsbevoksede bjerge 

og store vådlandsområder. 

Den nordlige savanne

Nordlige Rupununi er naturligt afgrænset af Paka-

raima og Iwokrama bjergene i nord og Kanunku 

bjergene i syd. Rupununi savannen har en meget 

spredt og lille befolkning, der udgøres af spredte 

gårde og især indianer samfund. Ellers er det natu-

ren, der dominerer. Området har en stor biodiversi-

tet med 1.500 plante arter, 400 fiske arter, 120 arter 

af slanger, øgler og frøer, 105 arter pattedyr, 500 

fugle arter. 

Men det anslås, at der er mange flere uopdagede 

arter i Rupununi. For at nævne nogle af de dyrear-

ter , der er god chance for at opleve på nært hold: 

den sorte kaiman, kæmpe flod-oddere, myreslu-

gere, jaguarer, Harpy-ørne, kapivar gnavere og her 

er vi næsten ikke gået i gang med at nævne fugle 

arterne.

Rupununi savannen benyttes til kvær opdræt

Den nordlige Rupununi savanne med Pakaraima jbjergene i baggrunden

Rupununi
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Surama Ecolodge

Surama er et interessant initiativ fra de lokale Makushi indianere, som havde brug 

for at tjene en indkomst uden at drive rovdrift på deres natur. Siden økolodgens 

begyndelse har den hjulpet med til at bevare den spændende Makushi kultur 

og ikke miste så mange unge medlemmer til hovedstaden Georgetown. Lodgen 

drives af de lokale i rotationssystem og beslutninger træffes af landsbyens ko-

mite, som har måtte lære alt fra bunden - mange har ikke været langt væk fra 

landsbyen eller i en storby. Landsbyen driver desuden kvægdrift og har en kas-

sava fabrik, som kan besøges.

Surama er et savanna område omgivet af regnskoven og Pakaraima bjergene, 

så her kan man opleve fauna fra både regnskoven og savannen. Lodgen har 4 

hytter med plads til 2-4 personer samt 4 værelser i en bygning lidt længere fra 

hovedbygningen. Hytterne og værelserne er meget basale med senge, mygge-

net, stol og spejl. Der er privat badeværelse. Det er muligt at få ladet kameraet 

op i hovedbygningen, som rummer spiseborde med udsigt til regnskoven samt 

en bar, butik og hængekøjer på anden sal. 

For at undgå brugen af plastikflasker har lodgen et filtreringssystem, så man 

frit kan fylde sin vandflaske op. Grøntsager dyrkes i deres lokale grøntsagshave. 

Opholdet inkluderer helpension, vand, te og kaffe samt daglige udflugter. Surama 

lodgen har ulig andre kanoer uden motorer, som gør at man kan nyde Burro Burro 

flodens og skovens flora og fauna i uforstyrret stilhed. Ellers er der vandretue, 

besøg ved landsbyens skole og mulighed for at overnatte i hængekøje ved floden 

og lære om at overleve i junglen. Der er desuden en Harpy-ørnerede i nærheden 

af landsbyen, som fra tid til anden besøges af dette rovdyr, også kaldet den fly-

vende ulv. Når vejret tillader det er der vandreture til Surama Mountain med smuk 

udsigt og gode fugle observationer. Alle udflugter planlægges afhængig af vejr.

Lodges

Flere Makushi indianer stammer har etableret øko-lodges 
i området i forsøg på at kombinere indtægt med natur 
bevarelse

Rupununi savannen benyttes til kvær opdræt

Surama Ecolodge består af 3 hytter og 4 værelser

Rock View Lodge

Rock View lodge er beliggende ved Annai landingsbanen nær hovedvejen. Lodgen 

er et behageligt sted, hvor man føler at man er kommet til civilisationen, efter 

at have besøgt andre af Guyanas lodges. Lodgen har kvæg, dyrker en kæmpe 

grøntsagshave og mange frugt træer samt fiskefarm. Der ristes cashew-nødder 

på stedet. Der er 8 behagelige værelser i to længer med terrasse med hænge-

køjer. Her er der for det meste varmt vand og elektricitet hele døgnet. Der er en 

have med pool og volley bane. Der er en lille sti som fører én rundt på lodgen 

og man kan nyde det lille udsigtspunkt til savannen og de rullende bakker samt 

nyde en gåtur under alle frugttræerne. 

Hovedbygningen har på første sal lounge område og det er et godt sted at 

nyde en rom-punch. Ejeren Colin skal også gerne underholde med historier. 

Nedenunder spises alle måltider i det åbne lokale, som er smukt bygget i træ. 

Der kan arrangeres udflugter til skoven, savannen, bjergene og Rupununi flo-

den. I nærheden kan man besøge Wowetta indianer samfundet og den orange 

klippehanens territorium eller besøge Aranaputa samfundet, som har startet en 

jordnøddecreme fabrik
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Den nordlige Rupununi savanne er mere besøgt end den 
sydlige grundet infrastrukturen, men derfor oplever man 
ikke mange andre turister grundet lodgenes kapacitet til 
12-16 personer. 

Victoria Amazonica folder sig ud mens solens går nedKaiman unge hviler på de store blade

Den voldsomme og forrevne østkyst
Rewa Ecolodge

Rewa Ecolodge er idyllisk beliggende ned til foden og 

den tætte jungle. Stedet er mindre tilgængeligt, hvil-

ket gør at man kan opholde sig på lodgen og opleve 

flere dyre observationer. Der er tre hytter  med privat 

udendørs og delvist overdækket badeværelse samt 

to hytter med fire værelser, der deler toilet og bruser. 

Hytter og værelser har myggenet og bookes efter 

først til mølle princippet. Der er elektricitet det meste 

af dagen. Den lokale Makushi landsby med ca. 200 

indbyggere er beliggende i ti minutters gåafstand og 

samfundet ejer og driver økolodgen. Det er muligt at 

besøge landsbyen og den lokale skole, hvor børnene 

er både sky og meget nysgerrige. Makushi indianerne 

ved ikke meget om livet udenfor deres område og 

verden, men de gør et super stykke arbejde for be-

søgende især udflugterne og guiderne er rigtig gode. 

Hovedbygningen har en bar og det er der alle mål-

tider spises, dog serveres morgenmaden gerne ved 

flodbredden, i super idylliske omgivelser. Opholdet in-

kluderer helpension og daglige udflugter. Udflugterne 

kan bestå af vandreture, fiskeri efter især den giganti-

ske arapaima, sejlads på floderne og søer i kano, flod-

bredden hvor skildpadderne lægger æg og jaguaren 

snupper en skildpadde-snack fra tid til anden, fugle 

observationer og nat vandreture. Ararawie bjerget 

er en god vandretur med fokus på flora of fauna og 

der venter en spektakulær udsigt fra toppen ud over 

regnskoven og floderne
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Skal man opleve mest muligt af Guyanas dyreliv, så star-
ter udflugterne gerne meget tidligt om morgenen.

Lodges

Karanambu lodge

Beliggende tæt på floden, søer, skoven samt den åbne 

savanne ligger Karanambu med sine 6 hytter med 

plads til i alt 12 personer. Lodgen er et charmerende 

sted med hyggelige og rummelige, men rustikke hyt-

ter med store stråtag, bord, senge med myggenet, 

stort badeværelse og en terrasse med hængekøjer. 

Der er elektricitet i dagstimerne, så medbring en 

lygte. Omkring hytterne er der store mangotræer, 

som tiltrækker flagermus, der gerne overnatter under 

hytternes høje stråtag. 

Hovedbygningen er hvor man mødes, spiser, får 

rom, vand og lemonade, kan låne bøger og fyldes 

med gode historier fra det snaksalige værtspar Angela 

& Salvador, som forkæler deres gæster. Karanambu 

var oprindelig en ranch og der er stadig lidt kvæg 

tilhørende stedet. Siden da har stedet oprettet en 

fond, hvor forskning af biodiversiteten af området 

studeres. Lodgen er derfor lukket i januar måned. 

Karanambu lodge har tidligere været synonym med 

Dianne McTurk, som er vokset op på lodgen og i flere 

årtier arbejdede med at opfostre og genudsætte for-

ældreløse flod-oddere. 

Karamanbu ophold inkluderer 2 daglige udflug-

ter om morgenen og eftermiddagen, helpension, fri 

rom-punch & vand/lemonade, vaskning af tøj - man 

betaler selv for yderligere drikkevarer. 

Udflugterne fra lodgen går både til fods, i jeep, til 

hest og/eller i kano til floden, skoven, marsk landska-

bet, oversvømmet skove eller den åbne savanne. Et af 

højdepunkterne er at opleve nationalblomsten Victoria 

Amazonica (vandlilje) åbne sig ved skumringstid i en 

af de hesteskosformede søer samt møde de store 

myreslugere på den åbne savanne. Derudover kan 

man nogle gange besøge lokale landsbyer og være 

med til at tagge kaimaner til forskning. 

Udflugterne arrangeres efter gruppens ønsker og 

mulighederne, men fokus er på den alsidige na-

tur og det fantastiske dyreliv såsom kaimaner, brille 

kaimaner, slanger, tapir, jaguar, næsebjørne, ocelot, 

vandbøfler, flod-fugle og fisk. Mange af pattedyrene 

er nat aktive, men Salvador viser gerne billeder fra 

lodgens foto fælder. Det nærliggende Caiman House 

er et forskningssted, som kan besøges og man kan 

deltage i tagning af sorte kaimaner, den største inden-

for alligator arten- skal aftales på forhånd.

Afhængig af sæsonen kommer man til lodgen i jeep 

i den tørre sæson og jeep og båd i den våde sæson. 

De store myreslugere spottes bedst tidligt om morgenen og om aftenen inden solnedgang.

Caiman House

Caiman House er en feltstation og forskningscenter 

i hjertet af Yupakari, en Makushi landsby beliggende 

ved Rupununi floden. 

Man bor simpelt men komfortabelt i de 4 store væ-

relser under stråtag med eget badeværelse. Det åbne 

opholdsrum er hvor man mødes til aftendrink eller 

morgenkaffen. Anden sal har en altan, hvorfra man 

kan nyde udsigten, så langt øjet rækker. Desuden er 

der et klasseværelse og internet bibliotek, som til-

trækker de lokale landsbybørn. Opholdet vil give jer 

et indblik i det daglige liv i en indianer-landsby samt 

hvorledes forskningen i de sorte kaimaner foregår. 

Som gæst på Caiman House, kam man deltage i 

studiet af den sorte kaiman, den største i alligator 

familie og en truet dyreart. Man kan sejle med ud 

op opleve hvordan dyrene fanges, måles, vejes og 

tagges inden de sættes ud i floden på ny. I perioder 

med høj vandstand kan det være svært at fange kai-

maner, men så vil I opleve det spændende natteliv, 

der udfolder sig ved floden og den omkringliggende 

skov. Af dyrearter kan nævnes; sorte kaimaner, brille 

kaimaner, kapivar, træ boa, leguaner, frøer, insekter og 

flodens fugle. Det vil desuden være muligt at møde 

de lokale kunsthåndværkere i landsbyen.
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Den sydlige savanne

Der venter en god vandretur til Jordon vandfaldene, hvor en dukkert kan være tiltrængtDadanawa kvæg ranchen

Maipaima Ecolodge består af hytter med stråtækt tag i uberørte omgivelser

Det sydlige Rupununi udgøres af regnskov, men 

primært savanne og Kanuku bjergene, som er den 

naturlige grænse mellem det nordlige og sydlige 

Rupununi. Her finder man en endnu mindre udviklet 

infrastruktur end i det nordlige Rupununi og de fær-

reste turister kommer så langt sydpå. Der er masser 

af gårde med kvæg opdræt, som breder sig ud over 

den åbne savanne med Kanuku bjergkæden i bag-

grunden. Området tiltrækker dem, der kan leve med 

det rustikke og gerne vil opleve livet som cowboy i et 

meget ufremkommeligt område. Udover lokale gårde 

og ægte cowboys, bebor indianer stammer også om-

rådet, såsom Wai Wai & Wapishana.
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Oplev Guyanas gaucho’er, den lokale kvægdrift og 
udforsk området på hesteryg. 

Lodges

Dadanawa Ranch

Ved Rupununi floden på den sydlige savanne, ligger 

Dadanawa gården, som er en af de største og mest 

afsidesliggende i Guyana. Gårdens område er over 

4.400 km2. Turen til Dadanawa går over savannen i 

jeep til gaucho landet. Turen byder på smukke land-

skaber, men også en varm og støvet rejse (tør sæson) 

eller mudret rejse (regnsæson). Gårdens bygninger 

er bygget på stolper, så årstiderne vandstand kan 

skifte og giver en god udsigt til det omkringliggende 

landskab. Der er simple værelser, som vender ud 

til en fælles veranda med hængekøjer. Der er ingen 

elektricitet om natten, så aftensmaden indtages i 

gas-lampernes og stearinlysenes skær. 

De lokale gauchoer sidder sikkert på hestens ryg i 

forrygende fart hen over den åbne slette. Der er rig 

mulighed for at ride ud på udkig efter jaguaren, nyde 

de flotte landskaber eller køle af ved en å. Det er også 

muligt at campere under den åbne himmel efter en 

lang dag på hesteryg. Vil I med på gaucho arbejde, 

kan man også få et indblik deri. 

Der er ofte kød på menuen, gerne grillet under åben 

himmel, hvor en anden vigtig ingrediens er kassava. 

Fra gården kan I ride efter Harpy-ørnen i junglen el-

ler indianer malerier og petroglyffer på savannen. 

Derudover kan man bruge stedet som base for van-

dreture til Kanuku bjergene eller Wai Wai, Guyanas 

mest afsidesliggende indianer samfund. 

Den sydlige Rupununi savanne med Kanuku bjergene i baggrunden

Maipaima Ecolodge

Beliggende i regnskoven ved foden af Kanuku 

bjergene langt fra alting, finder man denne simple 

økolodge. Det er ikke let at komme til lodgen, men 

en fabelagtig oplevelse, når man først er ankom-

met. Økolodgen styres af den lokale Nappi landsby. 

De stråtækte hytter med eget badeværelse er ru-

stikke og med elektricitet et par timer om dagen. 

Hovedbygningen består af en stråtækt hytte med 

veranda, hvorfra man kan nyde de skønne omgivelser.

Et af højdepunkterne er vandreturen til Jordon 

vandfaldene, som tager ca. 5 timer gennem uberørt 

primærskov inden Wamacarro floden vælter udover 

den stejle klippeside. For foden af vandfaldet kan 

man svømme og fortjent slappe af. Man overnatter i 

hængekøje inden det går retur dagen efter.        Der-

udover kan man udforske flagermus huler, vandre 

gennem regnskoven med kyndige guider til f.eks. 

den orange klippehanes tilholdssted ved Maipaima 

floden, der løber langs lodgens grænse. 

De lokale landsbyboere viser gerne deres skulp-

turer af balata, en gummi substans tappet fra sko-

vens træer. Overskud fra lodgen går til udvikling af 

landsbyen, undervisning og bæredygtige tiltag. 
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Befolkning
g Der bor ca 750.000 indbyggere i Guyana, som er 

på størrelse med Storbritannien, hvoraf 90 % be-

bor kyststrækningen og Essequibo flodmundingen, 

mens de resterende 

10 % bebor landets 

interiør, som udgør 

ca. 90 % af Guya-

nas areal. Befolk-

ningen er et miks af 

indianere, europæ-

ere, afrikanere, in-

dere, sydamerikane 

og caribisk blod.

Guider
g De fleste guider er vokset op i Guyana og har sjæl-

dent været udenfor landets grænser - dette gælder 

især for guiderne inde i landet, som ofte kommer 

fra de lokale indianer samfund. De har en stor viden 

om landskaberne 

og et utroligt øje for 

at spotte dyrelivet, 

men er stille af natur. 

Så vil man vide no-

get, skal man være 

frisk på at spørge.

Kulinariske Guyana
g I Georgetown finder man et udvalg indenfor syd-

amerikansk, indisk og caribisk retter, hvor fusionen 

og smagsløgene kan prøve lidt af det hele. Det kuli-

nariske miks stammer fra de forskellige befolknings-

grupper, som igennem historien er kommet il landet.

Inde i landet er der ikke tale om den store kulinari-

ske oplevelse, men 

retterne er dog ofte 

smagfulde. Hovedin-

gredienserne kylling, 

fisk, ris og lokalt dyr-

kede grøntsager og 

frugter, er  ofte på 

menuen. 

Shopping
g I Georgetown er der flere markeder, hbor man 

kan shoppe lidt, men der er ikke alverden at komme 

efter. På de forskellige lodges er der ofte lidt sou-

venirs, der minder en om regnskoven og de lokale 

indianeres håndværk. 

Guyana producerer øllen Banks og de prisvindende 

rom, Eldorado & XM, som er værd at tage med hjem.

FAKTA

g Hovedvejen igennem Guyana er en rød jordvej, 

der i regnsæsonen forlænger rejsetiden betragteligt. 

Minibusser er det officielle transport middel gennem 

landet, men ikke særlig komfortable. De fleste lodges 

transporterer besøgende i jeeps til lands og i kano vil 

vands. Fra lodge til lodge er der ofte 2-4 timer trans-

port afhængig af vejret. Det er også muligt at flyve 

indenrigs til flere små landingsbaner og kapaciteten 

ombord på inderigsflyene er 13 personer, som tillader 

håndbagage og check in bagage på ca. 9 kg i alt per 

person. Man skal ikke forvente at finde god benplad 

teller højt til loftet i flyene, men en super udsigt er der!

Transport
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g I Georgetown og langs Essequibo floden kan man 

finde gode hoteller og resorts. Tager man ind i landet, 

i junglen og på savannen, bor man på lodges, som 

er  mere rustikke med basis faciliteter og en maks 

kapacitet pål 12-24 personer på én gang. Derimod 

er beliggendeheden super omgivet af naturen og 

servicen personlig og god. Der er ikke mange lodges 

i Guyanas interiør og de er designet således at de 

komplementerer hinanden i stedet for at konkurrere. 

Der er en del økolodges i landet, som ejes og ledes af 

de lokale indianer samfund. Ophold i landets interiør 

er ofte faste pakker, som inkluderer helpension og 

daglige udflugter med lokale engelsktalende guider.

Hoteller/Lodges

FAKTA

Klima
g Guyana opererer med den tørre sæson og regnsæ-

sonen, men tag altid en regnjakke med, når du be-

væger dig ind i regnskoven. Man kan besøge landet 

i begge sæsoner, 

oplevelserne og 

transportformen vil 

variere afhængig 

deraf. Generelt kan 

man sige at dyreli-

vet bedst opleves/

lettere spottes i den 

tørre sæson, når det 

samles om vandhullerne. Mens for fuglekiggere er 

den våde sæson at foretrække, da man kan komme 

tættere på trætoppene, når floderne stiger og skove 

oversvømmes.

 

Ved kysten er der vådt fra maj til medio juli og igen 

fra medio november til medio januar.

Inde i landet er regnsæsonen fra maj til august. Des-

uden er der i ultimo december ”cashew regn”, som fal-

der mens cashew høsten står på og primært udgøres 

af lettere byger. Begge sæsoner byder på gode natur 

oplevelser. Regn sæsonen er behageligt køligere, dog 

mere fugtig og med flere insekter..
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Guyana plateauet

Guyana betyder Vandets Land og de mægtige snoede 
floder giver næring til den tætte regnskov og dyrelivet 
der bebor landets grønne hjerte.

Floderne gennemskærer regnskoven og savannen og bringer liv til Guyanas interiørEt mindre vandfald i nærheden af Kaieteur

Guyanas relativt uberørte regnskov hviler på den 

ældgamle geologiske formation, Guyana plateau-

et, i det nordøstlige Amazonas. Guyana plateauet 

dækker et område på 2,5 million km2 af tropisk 

regnskov, som breder sig ind over landene Guyana, 

Suriname, Fransk Guyana og dele af Colombia, 

Venezuela og Brasilien. Den geologiske formation 

er primært dækket af regnskov, men understøtter 

desuden savanne, vådland og en serie af taffel-

bjerge med smukke vandfald. 

Guyana plateauet indeholder en særdeles rig natur-

mangfoldighed og store områder med intakte regn-

skove. Området er meget velbevaret grundet den 

meget lave befolkningstæthed, det minimale land-

brugspotentiale samt ufremkommelige natur med 

minimal infrastruktur. 

Guyana plateauet er hjemsted for 10-15% af ver-

dens ferskvands ressourcer samt en enorm biodi-

versitet med bl.a. medicinal planter. Der er lang-

somt begyndt at dukke træfældning, miner og olie 

boringer op på Guyana plateauet, som påvirker 

den uberørte natur. Guyana plateauet har været en 

vigtigt eksempel på initiativer og forsøg med bev-

aring og udvikling af bæredygtige erhvervstiltag. 

Regnskoven er blevet en bæredygtig indkomst for 

Guyana i en tid, hvor alle taler om CO2 kvoter. 

Guyana har haft fokus på at udvikle en strategi 

for økonomisk og social udvikling uden markant 

øgning af skovrydning. Guyanas lav-karbon-ud-

viklingsstrategi fokuserer på at begrænse klimaud-

slip fra afskovning og konvertere til bæredygtig 

energi. I 2009 indgik Guyana et klima- og skovsa-

marbejde med Norge, hvormed Guyana modtager 

betaling, for at bevare afskovningen på dets nu-

værende niveau (ca. 0,0054%).

En rejse til Guyana vil bringe jer forbi det private 

Iwokrama regnskovsreservat samt nogle af de øko-

lodges, som er oprettet af bl.a. de indianer samfund, 

som lever i regnskoven og forsøger at bevare deres 

oprindelige kultur og traditioner. 

Leguan i toppen af et træ Dovendyr på vej mod sit hvilested
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