22 DAGE - ECUADOR – AMAZONAS - GALAPAGOS
Forklaring: M=Morgenmad, F =Frokost, A=Aftensmad
DAG 1 AFGANG KØBENHAVN - ANKOMST TIL QUITO (ECUADOR)
Velkommen til Ecuador travle hovedstad! Din engelsktalende guide byder dig velkommen i lufthavnen og tager dig til
dit Hotel Fuente de Piedra ***.
I dag kan du udforske Quito på egen hånd og gå en tur gennem gaderne, som er fulde af sydamerikansk vitalitet.
DAG 2 ÆKVATOR MONUMENT & TREKKING PULULAHUA CRATER
Efter morgenmaden tager vi til Pululahua. Her kan du gå ned til det vulkanske krater og få det første indtryk af den
smukke natur i Ecuador. Bagefter videre til Mitad del
Mundo, Ækvator monumentet, et par kilometer nord for
Quito. Der kan du også besøge det nærliggende museum,
Museo Intiñan. På dette museum har du mulighed for at
kontrollere og bevise din position på nul-linjen…ækvator.
Så vender du tilbage til Quito, hvor du tilbringer natten i
det samme hotel som aftenen før. M
DAG 3 SAN RAFAEL VANDFALDET OG VARME KILDER
I PAPALLACTA
Efter morgenmaden vender du næsen mod Papallacta,
der er kendt for sine varme kilder. På vejen stopper vi ved
San Rafael Waterfall, som er det højeste og mest
spektakulære vandfald i Ecuador. Vandet falder næsten
160 m og danner en imponerende sky, når det når jorden.
Du kan slappe af i varme kilder med en betagende udsigt.
Efter lidt afslapning i Papallacta tager vi tilbage til Quito,
hvor du tilbringer natten i det samme hotel som natten før. M
DAG 4 OTAVALO & TREKKING PÅ LAGOON CUICOCHA
I dag besøger du det berømte indiske marked i Otavalo og ser desuden mange interessante steder. Du starter om
morgenen med en dejlig vandretur rundt i lagunen i ca 4-5 timer. Bagefter kan du slentre gennem det berømte
farverige marked i Otavalo, som fanger dig med sin travle markedsatmosfære, og der er helt sikkert en mulighed for
at købe ekstraordinære vævninger og andre typiske håndværkervarer. Udover eksotiske frugter, grøntsager og
lækker mad kan du også købe ponchoer, tæpper, duge og andre kunstfærdigt vævede stoffer samt traditionelle
musikinstrumenter eller smykker. Efter en dag fuld af forskellige indtryk tager du tilbage til Quito. Her tilbringes
natten igen i Hotel Fuente de Piedra ***. M
DAG 5 COTOPAXI NATIONAL PARK
Lige efter morgenmaden, starter du din tur til Cotopaxi
National Park (indgang inklusiv), hvor der venter dig en
overvældende udsigt. Den berømte vulkan Cotopaxi
(5,897 m) er den højeste aktive vulkan i verden. Efter at
have besøgt National Park Museum, passerer man søen
Limpiopungo og fortsætter op til den aktive vulkan. Fra
parkeringspladsen ved 4.500 m.o.h går du op til José
Rivas Refuge i 4.800 m.o.h. Forsynet med gode
vejrforhold vil du nyde en helt unik udsigt. Efter en kort
afstikker til vulkanens gletcher (og med en madpakke),
tages du tilbage til dit hotel. I aften bor du på Tambopaxi
Hostal **. M
DAG 6 TREKKING OMKRING QUILOTOA LAGOON
I dag kører du til den fantastiske smaragdgrønne kraterlagune Quilotoa. Efter din trekkingtur omkring denne smukke
lagune vender vi tilbage til Quito. I aften er du igen på Hotel Fuente de Piedra ***. M
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DAG 7 FLY TIL CUYABENO
En spændende tur venter dig de følgende dage. Tidligt om morgenen flyver du til Lago Agrio. Derfra fortsætter du
med privat køretøj til Cuyabeno Reserve, som er den smukkeste jungledel i Ecuador. Herfra fortsætter du med kano
for at komme til Cuyabeno Lodge ***. Der bor du de følgende eventyrlige nætter på din jungleudflugt. I første omgang
får du en lækker frokost, inden du begynder på din første udflugt. Efter de første indtryk af junglen spiser vi en dejlig
middag. M
DAG 8 OG 9 AMAZONAS JUNGLE
Lad jungleeventyret begynde! Guidede vandreture i en
fremmet og fascinerende verden i verdens største
naturreservat. Amazonas jungle er verdens største
sammenhængende tropiske regnskov og har en
biodiversitet, der endnu ikke er fuldt ud opdaget. Dette
unikke landskab er hjemsted for omkring 10% af alle
dyr og planter, der forekommer på jorden. Velkendte
arter omfatter mere end 400 pattedyr, mere end 1.000
fuglearter, 3.000 arter af fisk og 100.000 insekter og
mindst 40.000 plantearter. En indfødt ekspert forklarer
lægeplanter og den unikke vegetation. Du kan også
besøge et samfund, der lader dig få et indblik i dets
måde at leve på og deres kultur. Desuden kan du
foretage spændende udflugter i en stammebåd. I
Lagunen kan du tage en svømmetur mens solen går
ned. Hvis du er heldig, kan du også se kaimaner. Selvfølgelig bor du i perfekt harmoni med naturen og du tilbringer
nætterne i jungle lodge. M/F/A
DAG 10 AMAZONAS JUNGLE OG TILBAGE TIL QUITO & CITY TOUR QUITO
Efter morgenmaden forlader du junglen med båd til Cuyabeno Reserve og derfra fortsættes (i privat køretøj) til Lago
Agrio. Herfra med fly tilbage til Quito. Når du ankommer til Quito vil du nyde en byrundtur gennem de koloniale
kvarterer. Byen Quito er omgivet af snedækkede vulkaner og ligger kun 22 kilometer fra ækvator. I aften overnatter
du igen på Hotel Fuente de Piedra ***. M
DAG 11 FLY TIL GALAPAGOS - ISLAND SAN CRISTÓBAL
Efter morgenmaden bliver du ledsaget af din guide til lufthavnen. Herfra kan du begynde din rejse til San Cristóbal på
Galapagos-øerne. I lufthavnen i San Cristóbal byder din engelsktalende naturvejleder dig velkommen til dette
naturlige paradis. Han følger dig til dit hotel, Gran Paraíso Insular ***, hvor du vil bo de følgende nætter. I dag skal du
besøge Interpretation centeret, hvor du kan lære mere om historien og udviklingen af denne ø. Efter dette besøg er
der en kort gåtur til Tijeretas. Her har du mulighed for at snorkle og opleve den farverige undersøiske verden. M
DAG 12 ISLAND SAN CRISTÓBAL - HIGHLANDS OG COAST
Om morgenen tager du mod højlandet i San Cristóbal. Du starter din rejse fra Puerto Baquerizo Moreno mod
lagunen El Junco. Denne 700 m høje kraterlagune er ofte besøgt af fregatfugle mm. Du fortsætter din tur forbi den
lille landsby El Progreso og til udsigtspunktet La Soledad, indtil du når Galapaguera, et skildpaddereservat, hvor man
kan observere de berømte kæmpeskildpadder. Bagefter går det videre til stranden “Playa China”, hvor du kan slappe
af ved at svømme i de høje bølger i Stillehavet. Efter denne spændende dag tager du tilbage til det samme hotel som
foregående nat. M
DAG 13 TRANSFER TIL ØEN SANTA CRUZ
Transfer til øen Santa Cruz, Besøg på Charles Darwin Station & transfer til øen Isabela
Tidligt om morgenen tager du den offentlige hurtig-båd fra San Cristóbal til Puerto Ayora på Santa Cruz. Her kan du
tilbringe formiddagen og besøge Charles Darwin Station. Dette er et informationscenter, museum og skildpadde
avlsstation og var desuden hjemsted for den mest berømte beboer: Lonesome George., som desværre ikke længere
lever. Efter dette besøg, tager du igen offentlig speedbåd videre til den næste ø: Isabela. Her tilbringer du natten på
Hostal Casa de Marita ***. M
DAG 14 ISLAND ISABELA - VULKANER SIERRA NEGRA & CHICO / CONCHA PERLA
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I dag kan du vandre op til kraterkanten af vulkanen Sierra Negra. Med en højde på 1.500 meter og et krater med en
diameter på ca. 9 km, er denne vulkan den næststørste vulkanske kegle i verden. Du vandrer langs kraterkanten til
vulkanen Chico, der brød ud sidste gang i 1979. Herfra har du en fantastisk udsigt over øen Isabela og Stillehavet.
Derefter fortsætter du din vandretur til Concha Perla. I aften du bo på samme hostal som natten før. M/Madpakke
DAG 15 ISLAND ISABELA - "MURO DE LAS
LAGRIMAS"
I dag kan du vandre op til kraterkanten af vulkanen
Sierra Negra. Med en højde på 1.500 meter og et krater
med en diameter på ca. 9 km, er denne vulkan den
næststørste vulkanske kegle i verden. Du vandrer langs
kraterkanten til vulkanen Chico, der brød ud sidste gang
i 1979. Herfra har du en fantastisk udsigt over øen
Isabela og Stillehavet. Derefter fortsætter du din
vandretur til Concha Perla. I aften du bo på samme
hostal som natten før. M/Madpakke
DAG 16 OVERFØRSEL TIL ISLAND SANTA CRUZ PUERTO AYORA & PUNTA ESTRADA
Tidligt om morgenen tager du den offentlige speedbåd
fra Isla Isabela til Puerto Ayora på øen Santa Cruz. Her
kan du besøge højland, besøge tunneler, Rancho Primicias og de to kratere “Caldera de los Gemelos”, hvor der findes
300 forskellige arter af bregner. Desuden vil du blive imponeret over den nærliggende solsikke skov. Efter en kort
gåtur langs krateret besøger du reservatet Rancho Primicias. Her kan du opleve den verdensberømte og gamle
Galapagos kæmpeskildpadde i dens naturlige omgivelser – i naturen. Du kan tage på tur langs bugten i Santa Cruz
med båd. Du besøger Punta Estrada, hvor du kan observere fregatfugle og leguaner. Desuden kan du snorkle og
besøge Canal de Ensueno og Loberia Chica, hvor du kan se søløver. I aften du bo på Hostal Mainao *** i Santa Cruz. M
DAG 17 FLY TIL GUAYAQUIL & TRANSFER TIL PUERTO LOPEZ
Efter morgenmaden vil din guide ledsage dig til havnen i Santa Cruz, hvorfra du vil snuppe færgen og derefter en bus
til lufthavnen og flyve til Guayaquil. Herfra fortsætter din rejse til fiskerlandsbyen Puerto Lopez, som ligger i en bugt i
Stillehavet nær National Park Machalilla. Du tilbringer natten på Hosteria Mandela *** i Puerto Lopez. M
DAG 18, 19 OG 20 PUERTO LOPEZ & NÆRLIGGENDE STEDER
Efter at have oplevet meget af Ecuador, Galapagosøerne, junglen i Cuyabeno, det farverige indiske marked i Otavalo,
den travle hovedstad Quito samt nogle trekkingture omkring smukke vulkanske kraterlaguner, vil du nu have tid til at
slappe af på stranden i Ecuador! De sidste nætter du bor på Hosteria Mandela *** i Puerto Lopez. M
DAG 21 AFGANG FRA GUAYAQUIL
Tiden er inde til at sige farvel til et spændende og varieret land. Efter morgenmaden bliver du kørt til lufthavnen.
Herfra starter din rejse hjem til Danmark, med mange uforglemmelige minder. M
DAG 22 ANKOMST TIL DANMARK
Ankomst til Danmark.
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