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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.hannibal.dk finder I et stort udvalg af 

brochurer, som I gratis kan downloade.

Ring eller skriv til os og få inspiration, vejledning 

og svar på alle jeres spørgsmål.

En helt unik nærkontakt mellem mennesker og 

natur opstår hver dag på Galapagos-øerne. 

Forsigtigt og med omtanke kan man vandre, 

svømme, snorkle eller dykke blandt nogle af 

jordens sjældne skabninger. For eksempel le-

ver der pingviner og pelssæler på øerne. Der er 

også fugle, som har mistet evnen til at flyve og 

arter, der har tilpasset sig til de særlige levefor-

hold. Heriblandt kaktusser, der kan vokse sig 

højere end de fleste træer, kæmpe havleguaner 

og store sløve skildpadder. På en hvilken som 

helst dag kan man finde søløver, der leger som 

små hundehvalpe i havet, og man kan opleve 

den blåfodede sules specielle dans. Man behø-
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ver hverken at være biolog eller naturhistoriker 

for at blive fortryllet af denne vidunderlige verden.

I stedet for at løbe, flyve eller svømme væk, når 

et menneske nærmer sig, accepterer dyrene på 

Galapagos-øerne mennesket som et naturligt ele-

ment i naturen. Disse frygtløse dyr er dog kun en 

del af naturens overraskelser på en fascinerede

rejse til Galapagos.

Jesper Hannibal
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INDHOLD

Introduktion til Galapagos

Galapagos-øerne byder på unikke oplevelser, da øerne er alsidige og hjemsted for 
flere endemiske dyrearter og planter. Øerne har en spændende historie med blandt 
andet pirateri og selvfølgelig Darwins besøg. I dag danner Galapagos en fasciner-
ende kombination af fire beboede øer og et kæmpe marinereservat overladt til 
dyrene. Tag med os til Galapagos!

Side 4-5

De mange fascinerende øer

Galapagos-øerne er meget alsidige i deres udformning - fra flade pandekager 
med sandstrande til højland med vulkaner. Floraen og faunaen er forskellig fra ø 
til ø og byder på forskellige spændende oplevelser. 
Der er aktivitet hele året rundt.

Side 6-9

Galapagos aktiviteter

De forskellige øer giver mulighed for forskellige spændende aktiviteter lige fra 
strandkanten til højlandets vulkankratere. Der er gode muligheder for at være 
aktiv på sin rejse på Galapagos. Øerne byder på en række af alsidige muligheder 
for aktiviteter, og særligt dykning står højt på mange besøgendes ønskeseddel. 
Bliv inspireret af vores eksempel på et ø-hopping program.

Side 10-11

Galapagos cruises

Ønsker man at komme vidt omkring til de forskellige Galapagos øer, så anbefaler vi 
et cruise. Læs mere om de forskellige cruise kategorier, skibenes størrelser, antal-
let af guider, dækplaner og bliv klogere på, hvilken type cruise der er den helt rette 
for jer. 

Side 12-13

Hoteller & Lodges

Der er mere end bare én måde at opleve Galapagos-øerne på. Blandt andet kan 
man vælge at forlænge sit cruise med et ophold på et hotel eller en lodge på en 
af de fire beboede øer. Derfra kan der arrangeres udflugter til de nærliggende 
øer, så de opleves både til lands og til vands.  

Side 14-15
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Galapagos øernes oprindelse
I Stillehavet tæt ved ækvator og cirka 540 sømil fra det sydamerikan-
ske kontinent ligger Galapagos. Galapagos består af 13 større øer, 17 
mindre øer samt 47 rev, der er omgivet af et maritimt reservat. Den 
seismologiske aktivitet og vulkanisme i dag afspejler den proces, som 
for 3 millioner år siden dannede øerne. Galapagos-øerne ligger midt i 
tre oceaniske havstrømmes sammenflod og er derfor en ”smeltedigel” 
af maritime arter. Forskellige udviklingsprocesser og øernes ekstreme 
isolering har ført til udviklingen af et usædvanligt dyreliv – for eksempel 
leguanen, kæmpehavskildpadden og de mange forskellige finkearter.   

GALAPAGOS
 - Et forunderligt dyreliv

I et forsøg på at bevare øerne har man begrænset de besøgendes fær-
den til kun 5% af øernes samlede areal. 
Efterlad kun fodspor er Galapagos øernes slogan!
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Charles Darwin
Galapagos-øerne blev opdaget i 1535 og var de følgende mange år 
hjemsted for pirater, soldater, hvalfangere, pelsjægere, eventyrere og 
straffefanger. Én mand fik dog afgørende betydning for øernes histo-
rie. Der er selvfølgelig tale om Charles Darwin. I 1835 ankom han til 
øerne ombord på H.M.S. Beagle og under hans ophold udviklede han 
evoulutionsteorien, der blev beskrevet i værket „Arternes oprindelse, 
ved naturlig selektion“. 
Den ecuadorianske regering erklærede øerne for en nationalpark i 
1959 samtidig med, at Darwin Institutionen blev grundlagt på øen. 
I dag er Galapagos det eneste større habitus, der er så godt som 
uberørt af menneskets indflydelse. Der lever cirka 25.000 mennesker 
fordelt på 4 af øerne; Santa Cruz, San Cristobal, Floreana og Isabela.

Det unikke dyreliv
Galapagos opleves bedst om morgenen, når dyrene står op og har de-
res aktive periode. En sammenligning med Edens Have, hvor menne-

sker kun er tilfældige gæster, og dyrene lever i harmoni med hinanden, 
synes ikke uretfærdig. Der lever ingen store rovdyr på øerne, og derfor 
er de fleste af dyrene ikke særligt frygtsomme. Når man bevæger sig 
rundt på øerne, kan man ofte være i tvivl om, hvem der betragter, og 
hvem der betragtes.

Skildpadder
Galapagos-øerne har fået deres navn efter de store skildpadder, som 
er blevet øernes varemærke. Dyrene blev efter øernes opdagelse værd-
sat, idet Galapagos var en vigtig forsyningsplads for de hvalfangere, 
der tidligere besøgte øerne for at proviantere. De nøjsomme dyr var en 
fremragende kilde til fersk kød på de lange rejser, og flere skildpadder 
kom med ombord på skibene for at ende deres dage som det naturlige 
modstykke til ”forloren skildpadde”. 

Den rødfodet sule er let genkendelig med sine fine røde fødder Albatrossen kan kun opleves på øen Española

En cruise skib foran Leon Dormido tufklippen i nærheden af San Cristobal
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Galapagos øerne
- Varierede landskaber og særpræget dyreliv gør hver ø helt unik

Isla San Cristobal
San Cristobal er den ældste bosættelse på Galapagos-øerne og hu-
ser øernes hovedstad, Puerto Baquerizo Moreno, og én af lufthavne-
ne. Hovedstaden har et “Interpretation Center”, der fortæller om øer-
nes naturhistorie og menneskets indflydelse derpå. Playa Ochoa er en 
god, lang sandstrand med mulighed for at bade med søløver, mens de 
blåfodede suler og fregatfuglene svæver lavt på himlen. I sejlafstand 
fra øen ligger Leon Dormido (den sovende løve), en vertikal 500 meter 
høj tufklippe, der rejser sig op fra havet. Erodering har delt klippen i to 
og skabt den karakteristiske form, der har givet klippen sit tilnavn.  Der 
er mulighed for at observere blåfodede- og maskerede suler, og der 
findes en søløvekoloni på klipperne. Hvis man er heldig kan man se 
svømmende havskildpadder.

Isla Española
Søløver og spottedrosler byder velkommen, når besøgende går i land 
ved Punta Suarez. Øen er hjemsted for Galapagos-albatrossen, der 
er kendt for sin besynderlige parringsdans (april-november). Der er 
ligeledes kolonier af den blåfodede- og den maskede sule, darwin-
finker, galapagosduer, stormsvaler, strandskader, pelikaner, galapa-
gosmusvåger, svalehalemåger og havleguaner iklædt sorte og røde 
prikker. Ved de fascinerende „blæse-huller“ står vandet op, når bølger 
slår mod klipperne. 

Ud af Galapagos-øernes mange øer, er kun fire beboede nemlig 
Isabela, Santa Cruz, Floreana og San Cristobal.

Cerro Brujo stranden på oplever man på øen San Cristobal

Isla Floreana
Øen er berømt og berygtet for sine oprindelige beboeres mystiske 
forsvinden og dødsfald. Øens by hedder Puerto Velasco Ibarra, og 
herfra kan man gå til La Lobería stranden, hvor der er søløve-kolonier, 
havleguaner og havskildpadder. Hvalfangere brugte en tønde på øen 
som postkasse – en tradition, der stadig føres videre den dag i dag ved 
Post Office Bay. Punta Cormorant er berømt for sin flamingo-lagune 
samt stranden med de små rokker, der gemmer sig under sandet. Fra 
Baronessens Udsigtspunkt kan man se rokke arter, havskildpadder, 
søløver og en pingvin i ny og næ.

Isla Baltra
Øen fungerer primært som lufthavn med forbindelse til fastlandet. Mo-
len er fem minutters kørsel fra lufthavnen, og da der ikke er meget at se 
udover pelikaner, køres man typisk direkte videre til sit hotel på Santa 
Cruz eller sejler videre til øen Isabela. Der er rig mulighed for transport, 
skønt man på arrangerede ture ofte bliver hentet i lufthavnen. 
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Isla Santa Cruz
I byen Puerto Ayora, Galapagos-øernes største by, ligger Darwin for-
skningsstationen, hvor biologer fra hele verden forsker i Galapagos-
øernes specielle dyreliv. Her vil det være muligt at se de gigantiske 
skildpadder, som projektet er særligt dedikeret til. I højlandet kan man 
opleve forskellige vegetations zoner på vej mod øens top samt tvil-
lingekraterne “Los Gemelos” med cinnoberrøde fluesnappere samt 13 
slags darwinfinker. Det er også her, de største lavatunneller på Galapa-
gos findes. I den nordlige ende af Santa Cruz ligger Cerro Dragon, 
hvor de endemiske orange-gule landleguaner lever. Herfra er der en 
flot udsigt over bugten.

Islote Mosquera
På denne lille ø med hvide sandstrande lever en stor koloni af søløver. 
Øen består mestendels af sand, og der er ingen stier, men det er muligt 
at gå i land for at se kolonien og snorkle i vandet tæt ved søløverne. 
Man skal dog være lidt på vagt i parringssæsonen.

North Seymour
North Seymour ligger land og vand til store kolonier af søløver, blå-
fodede suler samt de fascinerende fregatfugle, der bruger deres røde 
udposninger på halsen til at tiltrække hunner. Da der er utroligt mange 
forskellige fugle på denne ø, er der uafhængigt af årstiden parringsrit-
ualer i gang i én af kolonierne. Derudover kan man opleve landle-
guaner, svalehalemåger, gul sangfugl, lavafirben, Galapagos-slanger 
og pelssæler. I vandet lever adskillige fisk, hammerhajer, store manta 
rokker, hvidtippede revhajer samt til tider hvidhajer, pukkelhvaler og 
delfiner.

Islas Plazas
Plazas er en lille ø med stejle klippevægge ud til havet, hvorfra udsigten 
er vidunderlig. Her er gode muligheder for at se fugle i overflod blandt 
andet fregatfugle, tropikfugle, blåfodede suler, svalehalemåger og pe-
likaner. Den fascinerende natur og fauna skifter farve med årstiden. 
Øerne er beboet af tusindvis af søløver samt land-leguaner, der spiser 
blomsterne fra de meterhøje Opuntia kaktusser.

Isla Santa Fe
På de tørre klipper bor de landleguaner og lavafirben, der er karakte-
ristiske for denne ø.  Figenkaktusskove dækker landskabet helt ned til 
det krystalklare vand, hvor man spotte havskildpadder, farverige fisk og 
manta rokker. En stor sæl-koloni flyder på strandene, og i havet rundt 
om øen er der nogle glimrende dykkesteder.

Det såkaldte "blæsehul" på øen Española

De meterhøje Opuntia kaktusser
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Isla Santiago
På Isla Santiago holder en flok Darwinfinker til, og på den vestlige 
side af øens bugt lever en koloni af pelssæler. Ved Puerto Egas giver 
tidevandssøerne de besøgende mulighed for at se blæksprutter, stjer-
nefisk og andre dyr. Her vil det også være muligt at observere hejrer 
af arterne blå hejre, lavahejre og gulhovedet hejre. Når tidevandet er 
på sit laveste, kan man se havleguaner, som græsser på alger på de 
grønne klipper. På den anden side af øen ligger en række grotter, hvor 
de sjældne pelssæler holder til. Her kan man svømme med de sky dyr, 
som desværre er tæt på udryddelse.  

Isla Rabida
Bagved øens røde sandstrand, hvor man ofte kan se søløver, ligger en 
flamingo-lagune. Omkring lagunen kan man finde rugende pelikaner, 
spidsænder og suler. Da Darwin forskede på Galapagos-øerne, talte 
han intet mindre end 13 finke-
arter på Isla Rabida. Øen har desuden en ungkarle søløve koloni, hvor 
de unge hanner hviler ud, indtil de ser deres snit til at udfordre den 
dominerende han.

Isla Bartolomé
Fra Pinnacle Rock, som er en udslukt vulkan, har man god udsigt over 
Sullivan Bay. De vulkanske formationer er spektakulære og vidner om 
de voldsomme naturkræfter på Galapagos. Ifølge øens turguider be-
tegnede astronauten Buzz Aldrin øen som ”det tætteste på et måne-
landskab på jorden”. Øen bebos af lavafirben, Galapagos-græshopper, 
søløver og pingviner. På øens sydlige strand parrer havskildpadderne 
sig, og ud for øens kyster svømmer hvidtippede revhajer, hammerha-
jer, manta rokker og ørnerokker. På øen findes også Buccaners Cove 
(sørøver bugten), der fik sit navn efter bugtens klientel.

Isla Fernandina
På Isla Fernandinas sorte klipper holder hundredvis af havleguaner og sø-
løver til. På strandene lever pingviner, pelikaner, høge samt den frygtløse 
galapagos-skarv, der har mistet evnen til at flyve. Øen huser den største 
koloni af søløver på Galapagos, der ligger og slikker sol langs kysten. Øens 
landgangssted er ved Punta Espinosa, hvor der er en mangrovesump samt 
den aktive vulkan La Cumbre. 

Genovesa
Ved Darwinbugten. som består af krateret fra en delvis eroderet vulkan, 
er der koralsandstrande, hvor svømning og snorkling er helt i top. Øen 
kaldes fugleøen, da den er hjemsted for tusinder af fregatfugle, sva-
lehalemåger, lavamåger, Darwinfinker og stormsvaler. Den rødfodede 
sule yngler i træerne, og fregatfugle af hankøn blæser deres røde hals 
op for at tiltrække en mage. 
Ved Prince Phillips Steps vandrer besøgende på lavasten gennem Pa-
lo Santo skove. I luften kredser den røde tropikfugl, fregatfuglen, den 
maskerede sule, stormmågen og den kortørede ugle, mens pelssæler 
boltrer sig i vandet. 

Isla Isabela
Øen blev skabt, da lavaen fra 6 vulkaner flød sammen og dannede den 
største af Galapagos-øerne. Øen udgør mere end halvdelen af Galapagos’ 
samlede areal. Tagus Cove er en naturlig havn, der tidligere var tilholdssted 
for hvalfangerbåde, hvilket 1800-tals graffitien på klipperne illustrerer. Langs 
øens kyster lever pingviner, brune pelikaner, Galapagos skarve, Galapagos 
høge, spottedrosler, noddi terner, fregatfugle, audubon skråper samt alle 
sulearterne. Øen har 5 aktive vulkaner, og er man beredt på en stejl gåtur, 
kan man hike til Darwins saltvandssø, hvor udsigten er formidabel. På vul-
kanen Alcedo har de store Galapagos skildpadder deres reder.

Isla Darwin & Wolf
Darwin & Wolf er de nordligste øer i Galapagos, og øerne er omgivet af lod-
rette klippevægge, som gør det svært at gå i land. Havet her er blandt de 
bedste dykkersteder i verden. I vandet omkring Darwin er det være muligt 
at opleve hammerhajer, delfiner, hvalhajer og kæmpe manta rokker. Vandet 
omkring Wolf opdeles i 3 steder: tinden, revet og den sydlige ø-kanal. Tre 
meget forskellige dykkeroplevelser med søløver, havleguaner, hvidtippede 
hajer, Galapagos hajer, moræner og blæksprutter. På revet findes mange 
hammerhajer og varmtvandsfisk, som ikke findes andre steder på øerne. 

Natur scenarierne varierer gevaldigt fra ø til ø
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Fregatfugle-hannen puster sig op for at tiltrække en hun på bl.a. North Seymour. De farverige krabber lyser op på de mørke lavasten 

Udsigten på øen Bartolomé udover bl.a. Pinnacle Rock
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Galapagos øerne forbindes ofte med et cruise, men det er også 
muligt at bo på et hotel eller en lodge på de fire beboede øer; Isabela, 
San Cristobal, Santa Cruz og Floreana. De fleste vælger at forlænge 
et cruise med nogle nætter på en af øerne, mens andre foretrækker at 
have fast land under fødderne og derfor kombinerer oplevelser fra flere 
øer, det såkaldte ø-hopping. 
Vi anbefaler, at man minimum tager 5 dage på øerne, så man har mu-
lighed for at opleve den alsidige og spændende flora og fauna. Turene 
i de små speedbåde mellem øerne kan dog byde på en noget bumpet 
og gyngende overfart. 
Er man til dykning, kan man opleve øerne fra live-aboard-både eller 
på dagsdyk med base på en af øernes hoteller – se afsnittet ”Dykning 
på Galapagos”.

Oplevelser til lands
Vælger man at bo på en af øerne, så sætter det begrænsninger i forhold 
til, hvilke øer og oplevelser man kan få. Cruise skibene kan sejle om 
natten og dermed nå længere omkring mellem de mange øer. Men der 
er nu også meget at opleve, hvis man sætter nok dage af til at udforske 
de nærliggende øers bugte, strande, højland og så videre.
Søger man aktive oplevelser, kan vi blandt andet arrangere kajak- og 
kanoture, rideture, cykelture, sejlture, snorkling og dykning. 

Galapagos aktiviteter
- Oplev øernes mange forskellige vinkler

Der er flere måder at opleve Galapagos øerne på, så det er værd at over-
veje hvilke oplevelser man gerne vil have med sig hjem.

Eksempel på et 5-dages ø-hop program:

Dag 1: San Cristobal
Transfer fra lufthavn til hotel, hvorefter I besøger San Cristobal In-
terpretation Center, som åbnede i 1999. Lær om øernes naturlige 
udvikling, skildpaddernes historie og den menneskelige betydning 
for øerne. Derefter besøges Cerro Tijeretas, fregatfugle højen, be-
liggende nær et tidligere fiskerleje. Det er et af to steder, hvor man 
kan spotte redekolonier af begge fregatfugle arterne. Stien fører til 
Playa Mann, hvor I kan bade og nyde den dejlige udsigt.

Dag 2: San Cristobal – Santa Cruz
I sejler til Santa Cruz, hvilket tager cirka 2,5 time. Landskabet skif-
ter kontinuerligt, som I bevæger jer mod Tvillingekraterne gennem 
de syv vegetationszoner, der eksisterer på Galapagos. På Tvillin-
gekraterne lever der blandt andet rubin-tyranner. Efter stoppet ved 
kraterne besøger I Rancho Primicias gårdens kæmpe skildpad-
der, som tålmodigt krydser bjergsiderne. Kom helt tæt på de store 
unikke dyr, der har en forkærlighed for guavafrugterne. Til slut går I 
gennem de store lavatunneller, som er dannet ved tidligere udbrud.

Søløver, suler og vingeløse skarver på klipperne
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Dag 3: Santa Cruz – Isabela
Morgenen starter ved Charles Darwin Station, som informerer om 
beskyttelse og bevaring af den særlige natur, de endemiske dyre-
arter samt flora og fauna på Galapagos-øerne. Her kan man opleve 
forskellige skildpadde arter, som forberedes til at blive genudsat i 
deres naturlige habitat. På stedet kan opleves nationalparkens in-
formations center, Van Staelen udstillingssalen, avls- og udklæk-
ningscenteret for skildpadder, samt kæmpe skildpadder. Efter frokost 
sejler I til Isabela, hvor I besøger flamingo-lagunen. 

Dag 4: Isabela
Dagen starter ved den berømte Sierra Negra vulkan med verdens 
næststørste vulkankrater, som måler cirka 7 kilometer i diameter. I 
vandrer til kraterkanten og nyder det uovertrufne udsyn over stran-
dene nedenfor. Næste stop er ved Chico vulkanen, som stadig er 
aktiv og varmer den omgivende jord. Om eftermiddagen er der 
snorkling ved Concha Perla.

Dag 5: Isabela – Baltra lufthavn
Der er transport retur til Santa Cruz med speedbåd, cirka 3 timer, 
inden I bliver kørt til Baltra, hvor lufthavnen er beliggende. 

Programmet kan selvfølgelig forlænges, og der kan også arrangeres 
mere aktive udflugter afhængig af jeres rejseønsker.

Dykning på Galapagos
Kom under havoverfladen

Dykning er en af de mest populære akti-
viteter på Galapagos, og dykkerentusiaster 
har sandsynligvis hørt om fantastiske op-
levelser med søløver, skildpadder, enorme 
rokker, flokke af hammerhajer og det en-
demiske marineliv. Men der er flere måder 
at opleve Galapagos’ fantastiske liv under 
havoverfladen. 

Dagsdyk: 
Har man været på et Galapagos cruise, så 

er snorkling en fast aktivitet de fleste dage. 
Ønsker man at komme dybere ned under 
havoverfladen, anbefaler vi at tage nogle 
dage på en af de beboede øer med plan-
lagte dagsdyk. Derved kan man komme til 
forskellige dykkersteder på dagsudflugter 
og opleve områder med både søløver, hajer, 
pingviner, rokker, skildpadder og så videre. 
En god mulighed, der let kan kombineres 
med et cruise eller ø-hop. 

Live-Aboard:
Live-Aboard er primært for de seriøse dyk-

kere med en godt udfyldt log-bog. På disse 
specielle dykkerskibe sejles der gerne op til 
øerne Darwin & Wolf, hvor man finder noget 
af det bedste dykning på Galapagos med 
blandt andet store grupper af hammerhajer. 
Live-Aboard er en sublim oplevelse, men det 
er også i den dyre ende og kræver, at man har 
minimum otte dage til et Live-Aboard cruise.

Oplev de enorme rokker i formation under havoverfladen
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Galapagos Cruises
- Værd at vide om de mange cruise muligheder på Galapagos

Introduktion til skibskategorierne
Turistklasse skibe 
Dette er de kompakte og mindste skibe med tre dæk, hvor al 
pladsen er udnyttet bedst muligt. Der er oftest 8 kahytter, som 
er indrettet med køjesenge. Nogle skibe kan have en kahyt med 
dobbeltsenge, men det er mere undtagelsen end reglen. Kahyt-
terne er oftest at finde på nederste dæk, mens hoveddækket 
udnyttes til spisesalon og informationssalon. Soldækket er halve-
ret, da broen tager noget af pladsen. Perfekt for dem, der søger 
naturoplevelser og ikke går så højt op i komforten. 

Superior turistklasse skibe 
Her er primært tale om et turistklasses skib, som har udvidet 
størrelsen for de fælles opholdsarealer inde og ude samt med et 
eventuelt fjerde dæk. Detaljerne har også fået lidt mere opmærk-
somhed såsom for eksempel air condition. Vi anbefaler ikke umid-
delbart, at man booker under kategorien Superior turistklasse.

Førsteklasses/Deluxe skibe
Skibene er større, og der er mere plads i både kahytter og fælles 
opholdsområder. De fleste af kahytterne har panoramavinduer, 
medmindre det er en enkeltkahyt på nederste dæk. Udover sol-
dækket er der flere mindre udendørs dæk, hvor man kan nyde 
udsigten til omgivelserne.

Værd at overveje inden I tager afsted på et cruise
Der er flere ting som gør sig gældende, når man skal vælge det rette 
Galapagos cruise. 

Skibets størrelse: Der findes store skibe med plads til 100 personer 
og mindre skibe, som vi foretrækker, med plads til mellem 16-20 
personer. Én guide må tage grupper på op til 16 personer af gangen. 

Skibets kategori: Derudover er der forskel i størrelsen på de mindre 
skibe. De kommer nemlig i mange kategorier fra turistklasseskibe til 
luksusskibe. Vil man sove i køjeseng eller en rigtig seng? Hvor me-
get fælles areal skal der være? Sådanne spørgsmål skal man over-
veje, så man er tilpas med otte dage med 20 fremmede mennesker.

Hvilke øer besøges: Sejlruterne er oftest af otte dages varighed, men 
der findes varianter helt ned til fire dage og op til 16-dages cruises. 
Man kan på et otte dages cruise nå at besøge enten de sydøstlige 
øer eller de nordvestlige øer. Det er ikke muligt at nå det hele, med-
mindre man tager på et 16 dages cruise.

Hvad er inkluderet: Et cruise indeholder uafhængigt af cruisets længde 
og skibskategori ophold med helpension, vand, te/kaffe og daglige 
udflugter med engelsktalende guide. På nogle førsteklasses og luk-
sus skibe kan der desuden være lokal øl/vin til maden inkluderet. 
Nationalparkskatter betales lokalt 120 US$ per person, og ombord 
kan der lejes våddragter og snorkeludstyr for cirka 30 US$ per uge.
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Skibenes dækplan:
Nederste dæk: På turistklasseskibe er det ofte her, I finder kahytter 
med koøjer, mens der på nogle førsteklassesskibe kan være et par 
kahytter, som oftest brugs til guider eller som enkeltkahyt.

Hoveddækket: På turistklasseskibe finder man ofte spisesalonen, 
baren og loungeområdet med bibliotek og informationssalon, mens 
der på førsteklassesskibe derudover også er fordelt nogle af kahyt-
terne. Herfra er der panoramavinduer, så man kan nyde udsigten.

Øverste dæk: Dette dæk finder man oftest på førsteklasses- og luk-
susskibe. Det giver mere plads til at fordele de større fællesarealer 
og kahytterne på flere dæk. Der er panoramavinduer til de smukke 
omgivelser.

Soldækket: Afslapningsdækket med stole eller bænke, som oftest 
er delvist overdækket fra solens stråler. På førsteklasses- og luksus-
skibe er det desuden her, bar, jacuzzi og solstole er placeret.

Luksus cruise skibe 
Skibene er indrettet med al den luksus, man kan få ind på et 
mindre cruise skib. Kahytterne er meget rummelige med indivi-
duel air condition og panoramavinduer, og der er endda suiter. 
Nogle kahytter kan desuden have private balkoner. Nogle skibe 
har havkajakker og snorkeludstyr til fri afbenyttelse. Soldækket 
har oftest jacuzzi, bar og solstole, og servicen er helt i top.

Katamaran skibe
Katamaran-cruise skibene findes primært i kategorien af førsteklas-
sesskibe og opefter med kahytter med dobbelt- eller twin-senge. 
Nogle foretrækker katamaran skibe, mens andre finder dem mindre 
stabile i bølgegang. Der er et stort og varieret udvalg af katamaran-
cruise skibe på Galapagos – fra de meget kompakte med koøjer til 
flerdæks katamaraner med panoramavinduer. 

Bliv inspireret af de forskellige Galapagos cruise skibe, som kan ses 
på vores hjemmeside: www.hannibal.dk

Vi har et stort udvalg af cruise skibe i de forskellige kategorier. 
Kontakt os og vi hjælper med at finde det rette cruise til jer.

Soldækket på Eric

Twin kahyt på Odyssey Triple kahyt på katamaranen Nemo

Lounge område på Odyssey
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Hoteller & Lodges
- forlæng Galapagos cruiset med et ophold på en af de fire beboede øer

Albemarle på Isabela
Beliggende direkte ud til den uberørte, hvide strand med svajende 

palmer. Hotellet er bygget i portugisisk stil og byder på en familiær 
atmosfære – ikke mindst grundet dets ejere; et ægtepar med rødder i 
Galapagos og England. 

Alle værelser har naturligvis egen air condition, tv mm. Der er to værel-
seskategorier: udsigt til poolen/haven eller havudsigt. I værelserne med 
havudsigt åbner en stor teakdør ud mod havet for at give den optimale 
udsigt. Hotellet byder desuden på en gourmet restaurant og mulighed 
for at få arrangeret udflugter til nogle af de lokale perler

Casita de la Playa på Isabela
Casa Isabela er beliggende lige ned til stranden og fem minutters 

kørsel fra Puerto Villamils havn. Der er 12 komfortable værelser med 
alle fornødne moderne faciliteter. Nyd terrassen og udsigten over Stil-
lehavet eller slap af i en af hængekøjerne til lyden af havet. Alle værel-
ser har havudsigt.  

Floreana Lava Lodge på Floreana
Floreana er den tyndest befolkede af de fire befolkede øer på Ga-

lapagos. Det familieejede lodge med 10 hytter er bygget på sort, lava 
sand ned til vandet. Hytterne er med terrasse og alle moderne facili-
teter. Lodgen er beliggende ved en afsidesliggende bugt i gåafstand 
til Loberia, søløve stranden. Der er snorkel udstyr, kajakker og SUP 
boards på lodgen.

Casa Opuntia på San Cristobal
Casa Opuntia er med sine 11 værelser måske øens bedste hotel. Super 

beliggenhed i udkanten af den lille by med udsigt over havnen. Casa Opuntia 
har rummelige værelser med aircondition. Hotellet har egen restaurant samt 
bar og serveringen foregår på terrassen. Der er kort gåafstand til en lille strand.

Silberstein på Santa Cruz
Hotel Silberstein er et smukt hotel med grønne haver, en dejlig pool 
og en lille restaurant. Der er 22 pæne værelser, som er indrettet med 
alle fornødne faciliteter. Hotellet ligger i Santa Cruz by, så I kan gå til 
Charles Darwin Centeret, havnen samt byens små butikker og restau-
ranter. Silberstein dykkercenteret er beliggende ved siden af hotellet. 

Udsigten fra Casa Opuntias restaurant ud over San Cristobal havnenGalapagos Safari Campens telte
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Finch Bay på Santa Cruz
Beliggende ved Punta Estrada, hvor kun gående og cyklende kom-

mer forbi, er det charmerende Finch Bay hotel det eneste hotel ved 
stranden på Santa Cruz. 

Der er 21 luksuriøse værelser i to kategorier afhængig af, om der er 
udsigt til havet eller til den grønne have. Der er en stor pool, udendørs 
jacuzzi, en international restaurant og et væld af aktiviteter inden for 
især dykning. Man kan dog også leje en privat yacht for en dag. Der 
kan sagtens laves en række dagsudflugter i området, men har man 
blot brug for at nyde et par dage ved en pool før eller efter et cruise, 
så er dette er super valg af hotel og bestemt et af de mest rolige ste-
der i Puerto Ayora.

Naturen kommer helt indenfor på Galapagos Safari Camp

Hotel Albemarles udsigt til stranden fra restaurantenCasita de la Playa har direkte adgang til stranden

Galapagos Safari Camp på Santa Cruz
De 9 pæne luksustelte er indrettet med egen veranda og badeværelse og 

har et pragtfuldt udsyn over øen. Hovedlodgen ligger ikke langt fra teltene og 
er bygget i en moderne stil med brug af nedbrudsmateriale. Fra verandaen 
er der ligeledes en pragtfuld udsigt over øen gennem de store loft-til-gulv 
vinduer. Der er en bar med ildsted og middag spises ved det store langbord, 
hvor kokken serverer internationale og lokale retter. 

Oprindeligt var dette den sidste gård op ad vulkanen inden nationalpar-
ken ikke langt fra vejen mellem Puerto Ayora og Baltra. Gården ligger i en 
”transition zone” i en højde af 480 meter over havet. Her er et unikt mikro-
klima på grund af beliggenheden og temperaturen ligger, grundet højden, 
et par grader under lavlandets, og ikke mindst under garua'en (tågen), når 
denne sæson står på. 

Fra lodgen kan der arrangeres gåture, mountainbike ture, rideture samt 
dykning.
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JESPER HANNIBAL

FREDENSGADE 36B
8000 AARHUS C
+45 70 270 370
www.hannibal.dk

Eksperter i eventyr
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