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Oceanien
Oceanien brukar vi kalla länderna runt 

Australien, Nya Zeeland. Pacific  Islands  
och Papua Nya Gunea.  
Australien med Tasmanien och sedan alla 
vackra mytospunna öarna i Franska Polynesien. 
Tahiti, Fidji. Micronesien.

Lämplia resmål för en jordenrunt resa med stopp i de olika områdena och 
öarna.AllResor erbjuder färdiga rundturer i de mest sevärdiga områden i 
Australien och Nya Zeeland.
Fortsätter du sedan din resa mot Söderhasöarna finns vi där för att ge dig 
de olika paradisöarnas bästa.
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PaPua Nya GuiNea
Papua Nya Guinea är ett land i Ocenien som upptar den östra halvan av ön
Nya Guinea och många andra öar (västra delen av ön är en del av Indonesien)
Landet ligger i sydvästra Stilla Havet, i en region definierad sedan början av 
1900-talet som Melanesien. Huvudstadenär Port Moresby. Det är en av de mest 
skilda länder på jorden, med över 850 inhemska språk och minst lika många 
traditionella samhällen med totalt ca 6 miljoner invånare. Större delen av be-
folkningen bor på landsbygden, endast 18% bor i tätorter. Landet är också ett 
av världens minst utforskade både kulturellt och geografiskt. 
Majoriteten av befolkningen lever på traditionellt jordbruk. Dessa samhällen 
och klaner har sitt erkännande inom landets konstitutionella lagar, där det är en 
önskan om att traditionella byar och samhällen skall förbli livskraftiga enheter 
av Papua Nya Guineas samhälle.
I Papua Nya Guinea finns många oupptäckta arter av växter och djur. 
Naturen består av högland och regnskog vilket gör att flyget är enda möjlighe-
ten att nå de tidigare onådda områdena.

Expedition Papua - 6 dagar

Expedition Papua ger dig en rundresa 
och upplevelse av en del av världen 
som få upplevt.

Besök vid det gamla antika kulturella livet och de
exotiska djuren. Melpafolket vid Wahgidalen, kryssa på 
Sepik Spirit och upptäck Sepik River underverket. Vi får 
se Ribbon-tailed Bird of  Paradise och hälsa på Hulikri-
garna. Vårt program är något som ni aldrig kommer att
glömma eller ångra. Ett minne för livet! Du kan även 
kombinera med Brisbane och Cairns i Australien dit det 
går internationella flyg.

Dag 1 (Lördag) - Port Morseby (mid-
dag)
Ankomst till Port Morseby där du möts av vår guide och 
representant. Transfer till vårt flyg som tar dig till Mount 
Hagen, staden som ligger vid den övre delen av Wahgi 
Valley som är den äldsta platsen med bevis om jordbruks-
kultur på jorden. Fortsätter sedan till Mount Kuta höga 
höjder med en obeskrivlig utsikt över Wahgidalen. Över-
nattning vid Rondon Ridge med middag.

Dag 2 (Söndag) - Bergsområdet (helpen-
sion)
Vi har nu 2 heldagar för att upptäcka Hagens bergsom-
rådet och Wahgidalen. Hagenbergen är platsen för Mel-
pafolket. En stam med mycket intressanta och starka kul-
turella inslag i livet. Här finns även mycket unikt fågelliv, 
ovanliga orkidéer och övriga växter. 
Övernattning vid Rondon Ridge hotell.

Dag 3 (Måndag) - Sepik (helpension)
Vi flyger nu charterplan från Mount Hagen till Sepik. Nu 
ser du hur den tropiska regnskogen breder ut sig under 
dig. Vid ankomst är det transfer med båt MV Sepik Spirit. 
En annorlunda designad båt med aircondition. 
Övernattning på båten.

Dag 4 (Tisdag) - Sepik (helpension)
Idag får ni en heldag att upptäcka Sepik och de lokala 
stammar som lever där på ett mycket traditionells vis. 
Folket har intresserat antropologer under lång tid. Bl.a. 
Mrs Margret Mead. 
Övernattning på MV Sepik Spirit. 

Dag 5 (Onsdag) - Central Range (helpen-
sion)
Med charterplan flyger vi nu över Centrala bergsområdet 
- Central Range, som erbjuder ett av världens mest spek-
takulära landskap. Området mellan Ambua och Sepik är 
ett stort kalkstensområde, som ger unika formationer.
Vi skall bo på Ambua Lodge, som ligger vid kanten av 
Taridalen där Hulifolket bor. Ett färggrant och stolt folk-
slag, som lever likt de gjort sedan urminnes tider. Efter-
middagen ser vi oss runt bland Ambuas höga berg och
många vattenfall.

Dag 6 (Torsdag) - Port Moresby (frukost)
Efter frukost, avresa till Port Moresby med
Air Niugini. Vid ankomsten är det transfer till
ditt internationella flyg.

Antal dagar beror på val av antal nätter i de olika om-
råden. Vårt förslag är enl ovan men vi rekommenderar 
ytterligare dagar för dig som göra en större upplevelse 
bland folket.

Inrikesflyg charter ingår: Max 10 kg bagage och 5 kg 
handbagage

Kategori: Lodge/båt
Transport: Flyg/båt/Minibuss
Start: Mount Hagen
Slut: Tari
Dagar: 6
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Nya Guinea är det sista av världens länder som fort-
farande är outforskat. Här möter du lokala krigarstam-
mar, exotiska djurarter, fåglar och natur. Denna tur 
börjar i Tari Dalen där Hulifolket bor. I omgivningarna 
finns unika orkidéer och fågelarter. Resan fortsätter 
sedan till Sepik och Karawari Lodge – ett område som 
fram till 1960-talet var omöjligt att nå. Karawari River 
ger oss en upplevelse av ovanligt slag. Från Sepik och 
tillbaka till höglandet går sedan turen vidare för att där 
möta Melpafolket. Vi fortsätter sedan till ett område 
där de första vita kom på 1930-talet. Du kan även 
kombinera med Brisbane och Cairns, Australien dit det 
går internationella flyg.

Dag 1 (torsdag) -  Ankomst Port Mor-
seby 
Du möts av vår guide och checkar in på flygplatshotel-
let Airways Hotel.

Dag 2 (fredag) -  Tari (lunch, middag)
Du möts nu av vår guide igen som kör dig till  
Air Niuginis för vidare flyg till Tari som är hemvist för 
det färggranna och stolta Hulifolket. Ambua Lodge 
ligger på en hög slänt vid dalen i Tari där vi har en 
magnifik utsikt över området och bergstopparna. Här 
finns också ett stort antal vackra vattenfall. 
Övernattning på Ambua Lodge.

Dag 3 & 4 (lördag och söndag) - Hu-
lifolket  
(helpension) 
Njut av de kulturella och etnologiska upplevelserna 
denna dag. Lär känna Hulifolket och hur de lever  
genom att använda sig av naturens tillgångar.  
Övernattning på Ambua Lodge.  
 
Dag 5 (måndag) - Karawari (helpen-
sion)
Flyget tar oss till Karawari över ett fantastiskt landskap. 
Området mellan Ambua och Sepik ger oss en bild av de
kalkstensformationer som naturen åstadkommit under 
miljoner år. Från flygplatsen åker vi till flodbåten för att
ta oss till Karawari Lodge. Väl framme är vi mitt i 
djungeln för att njuta av allt vad den har att erbjuda. 
Trots att lodgen är byggd av lokalt material är den av 
bra standard. 

Dag 6 (tisdag) - Karawari (helpension)
Vi väcks av tjattrande fåglar, såsom Lorikeets och 
Eclectus Parrots. Efter frukost är vi i omgivningen mitt 
i djungeln. 

Dag 7 (onsdag) - Mount Hagen (hel-
pension)
Flyg från Karawari till Mount Hagen. Under flygningen 
ser vi landskapet som växlar mellan högland och 
lågland. Mount Hagen Town ligger i Wahgi Valley - den 
äldsta
platsen med bevis om jordbrukskultur på jorden. 
Övernattning på Rondon Ridge vid Perched high på 
Mount Kuta med en fantastisk utsikt över Wahgi Valley.

Dag 8 (torsdag) - Hagenområdet - 
Wahgidalen (helpension)
En heldag med upplevelser av
Hagenområdet och Wahgidalen. Mount
Hagen är hemvist för Melpafolket, som
lever sitt traditionella liv i området. Här
finns också ett rikt fågel- och floraliv.
Övernattning på Rondon Ridge. 

Dag 9 (fredag) - Port Moresby (fru-
kost)
Denna morgon är det avresa till Port Moresby med Air 
Niugini PX181. Vid ankomst, transfer till ditt interna-
tionella flyg.

Pris från: 57.800:–

Nya Guineas underverk - 9 dagar

Kategori: Hotell/Lodge ***
Transport: Minibuss / flyg
Start: Port Morseby
Slut: Port Morseby
Dagar: 9

Inrikesflyg charter ingår:
Max 10 kg bagage och 5 kg hand bagage
Måndag dag 5: Tari/Karawari
Onsdag dag 7: Karawari/Mount Hagen



4

Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
För resevillkor se: www.allresor.se

 
En av Papua Nya Guineas största attraktioner är dess 
fågelliv. På grund av Papua Nya Guineas isolering  
tillsammans med sitt kuperade bergslandskap har det en 
mängd olika ekosystem. 
Dess fysiska isolering från Sydostasien innebär också att 
det finns mycket få rovdjur men däremot ett fantastiskt 
fågelliv. Landets unika topografi och närhet till ekvatorn 
gör att vissa fågelarter är anpassade till en viss höjd. Vi 
bor i bekväma vildmarkslodger på landsbygden vilka är  
perfekt beläget för seriös fågelskådning. Från de låglänta 
tropiska skogarna i Sepik regionen till översvämnings-
områden i Bensbach. I Ambua och Rondon Ridge har vi 
professionella guider med lokalkännedom med oss för 
att säkerställa en lyckad resa .

Nedan är ett föreslag på färdvägen, som är lämplig för 
internationella förbindelser till Singapore.  
Kompletteringar eller ändringar finns tillgängliga för 
andra delar av Papua Nya Guinea.

Dag 1 (fredag) - Ankomst Port Mo-
resby  
(lunch, middag)
Ankomst till Port Moresby. Du kommer att mötas 
av vår personal som hjälper till att anvisa dig till rätt 
inrikesflyg med Air Niugini. Vid ankomsten till Mount 
Hagen väntar en transfer till Rondon Ridge. Platsen är 
inbäddad på kanten av Wahgi Valley - en dal med några 
av de äldsta bevisen för jordbruk.  
Övernattning Rondon Ridge 

Dag 2 & 3 (lördag och söndag) -  Ron-
don Ridge (helpension)
Två dagar spenderas för fågelskådning i de högt belägna 
skogar bakom Rondon Ridge. I närheten av lodgen fin-
ner man Macgregor s Bowerbird, den bruna Sicklebill, 
Stephanies Astrapia och Superb Bird of  Paradise bland 
många andra. Längre bort är det Black Sicklebil, den 
Bufftail Sicklebill, kung av Sachsen Bird of  Paradise och 
Paradigalla för att nämna några. 
Övernattning: Rondon Ridge.

Dag 4 (måndag) - Mount Hagen till 
Tari  
(helpension)
Flyg med charterplan från Mount Hagen till Tari, en 
spännande resa förbi de två topparna på Mount Giluwe 
och över de alpina gräsmarker i Tari Gap. Ambua Lodge 
ligger högt på sluttningarna av Tari Valley - hemvist för 
Huli, en färgstark och stolta befolkning som fortfarande 
till stor del lever på samma sätt som deras förfäder 
gjorde. Övernattning: Ambua Lodge.

Dag 5 - 7 (tisdag - torsdag) - Fågel-
skådning (helpension)
Med ett fantastiskt fågelparadis är Ambua och Tari 
Gap är ett mecka för fågelskådare. Här mötes vi av de 
mest fantastiska och färgglada fåglar. Nära till lodgen 
finner vi fåglar som allmänt sett omfattar Buff  -banded 
Rail, Longtailed törnskata, Pied Chat, Orange - krönt 
Fairy - gärdsmyg, Mountain Peltops, Friendly Fantail, 

Willie gulärla, blå - grå Robin och Hooded mannikin. 
Övernattning: Ambua lod

Dag 8 (fredag) - Karawari (helpension)
Vi flyger med charter flygplan till Karawari landnings-
banan över några av det mest robusta och imponerande 
landskapen i världen. Landet mellan Ambua och Sepik 
regionen är en fantastisk samling av taggiga kalksten 
som verkar stiga och sjunka i omöjliga vinklar. Transfer 
från landningsbanan till Karawari Lodge med båt - det 
enda praktiska transportmedel i denna extremt isolerad 
del av världen. Karawari Lodge ligger på en ås ovanför 
Karawari River med en vacker utsikt över hundratals 
kilometer av tät tropisk djungel. Lodgen är inspirerad 
av lokal arkitektur och byggd med traditionella material 
med moderna bekvämligheter.  
Övernattning: Karawari Lodge.

Dag 9 - 10 (lördag -söndag) Kawaris 
fågelliv (helpension)
Med cirka 225 arter av fåglar är Karawari ett utmärkt 
plats för att söka låglandsregnskog och fåglar i sötvat-
tensmiljö - särskilt papegojor som lorikeets, Eclectus, 
kakaduor Palm, Edwards - Fig papegoja. Det finns 
också tre fåglar av paradiset, kungen, Tolv- Wire och 
Magnificent riflebird. Cassowaries, ugglor, rovfåglar,  
honung ätare och en hel mängd andra fågelarter väntar 
oss. Övernattning: Karawari lodge 

Dag 11 (måndag) - Karawari till 
Mount Hagen (frukost, lunch)
Charterflyg från Karawari till Mount Hagen. Den låg-
länta tropiska regnskogen ger snabbt vika för höga berg. 
Flyg med Air Niugini till Port Moresby. 
Övernattning: Gateway Hotel.

Dag 12 (tisdag) - Port  Morseby (fru-
kost)
På tisdag är du tillbaka igen efter en upplevelserik resa. 
Transfer från hotellet till din internationella flyg.

Priset inkl. inrikes charterflyg men ej internationellt flyg 
till Port Mosrseby.
3 nätter Rondon Ridge, Mount Hagen
4 nätter Ambua Lodge, Southern Highlands
3 nätter Karawari Lodge, Sepik Area
1 nätter Airways Hotel, Port Moresby

 Pris från: 89.000:–

Fågelskådare resa i Papua Nya Guinea - 12 dagar  

Kategori: Lodger/Hotell
Transport: Bil/charterflyg
Start: Port Morseby
Slut: Port Morseby
Dagar: 12  


