TREKKING I EQUADOR OG GALAPAGOS
15 dage
Forklaring: M=Morgenmad, F =Frokost, A=Aftensmad
DAG 1 ANKOMST TIL QUITO (ECUADOR)
Velkommen til Ecuadors travle hovedstad! Din engelsktalende guide møder dig i lufthavnen og byder dig velkommen.
Herefter kører I til dit hotel.I dag kan du udforske Quito på egen hånd og gå en tur gennem gaderne, som syder af
sydamerikansk vitalitet.
DAG 2 QUITO - GALAPAGOS, SAN CRISTOBAL ISLAND
Efter morgenmaden ledsager din guide dig til lufthavnen. Herfra kan du begynde din rejse til San Cristobal på Galapagosøerne. I lufthavnen i San Cristobal byder din engelsktalende naturvejleder dig velkommen til dette naturparadis. Du
indlogeres på hotel Gran Paraíso Insular ***, hvor du vil bo de efterfølgende nætter. I dag skal du besøge centeret i Puerto
Baquerizo. Her kan du lære mere om naturen og
denne ø. Efter en kort gåtur til Tijeretas, har du
mulighed for at snorkle og opleve den farverige
undersøiske verden på Galapagos. M
DAG 3 SAN CRISTOBAL ISLAND - HIGHLANDS OG
COAST
Om morgenen vender du næsen mod højlandet i San
Cristobal. Du starter din rejse fra Puerto Baquerizo
Moreno mod lagunen El Junco. Denne 700 m høje
kraterlagune er besøgt af fregatfugle, ænder mm. Du
fortsætter din tur forbi den lille landsby El Progreso,
forbi et udsigtspunkt inden du når La Soledad.
Galapaguera er et skildpaddereservat, og du kan se
den berømte kæmpeskildpadde. Disse gigantiske dyr
kan blive op til 200 år, og fuldt udvoksede kan de nå
en vægt på 300 kg. Bagefter tager vi videre til
stranden “China Beach”, hvor man slapper af ved at
svømme i de høje bølger i Stillehavet. Efter denne spændende dag vil du blive bragt tilbage til hotellet. M
DAG 4 TRANSFER TIL SANTA CRUZ ISLAND
Dag 4 Transfer til Santa Cruz Island, besøge Charles Darwin Station & transfer til Isabela Island
Tidligt om morgenen tager du offentlig speedbåd fra San Cristobal til Puerto Ayora på Santa Cruz. Her kan du tilbringe
formiddagen og besøge Charles Darwin Station. Dette er et informationscenter, museum og avlsstation, og var desuden
hjemsted for landskildpadder og for den mest berømte beboer: Kæmpeskildpadden Lonesome George, der desværre
døde for ikke så længe siden. Efter dette besøg, tager du igen med offentlig speedbåd til næste ø, Isabela. M
DAG 5 ISABELA ISLAND - SIERRA NEGRA VULKANER & CHICO / SHELL PEARL
I dag vandrer vi op til kraterkanten af Sierra Negra vulkanen. Med en højde på 1500 meter over havet og en diameter ca.
9 km, er dette det næststørste vulkan krater i verden. Du kan vandre langs kanten af denne vulkan, som sidste gang var i
udbrud i 1979. Herfra har du en fantastisk udsigt over Isabela Island og Stillehavet. Derefter fortsætter vi vandreturen
til Concha Perla. Her kan du snorkle og opleve den enestående undersøiske verden. I aften bor du igen på vandrehjem.
M/F
DAG 6 ISABELA ISLAND - "WALL OF TEARS"
Om morgenen starter din vandretur gennem vådområder til “Wall of Tears”, som er en mur bygget af straffefanger under
den ecuadorianske regering i 50’erne. Under denne gåtur passerer du mangrover, lavatunneller mm. Efter turen har du
igen chancen for at snorkle. Du tilbringer natten i det samme hotel som de foregående nætter. M
DAG 7 TRANSFER TIL SANTA CRUZ ISLAND - PUERTO AYORA & PUNTA ESTRADA
Tidligt om morgenen tager vi med speedbåd fra Puerto Ayora til øen Santa Cruz. Her kan du besøge højlandet, tunneler
mm. Her kan du også opleve den verdensberømte gigantiske Galapagos landskildpadde i naturlige omgivelser. Vi
fortsætter med en rundtur med båd i bugten langs Bay Santa Cruz. Du besøger Punta Estrada, hvor du kan observere
fregatfugle og leguaner. Desuden kan du snorkle, se søløver mm. M
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DAG 8 AFGANG FRA GALAPAGOS-ØERNE. FLY TIL QUITO (ECUADOR)
Efter morgenmaden ledsager din guide dig til havnen i Santa Cruz, hvor vi tager færgen og bus videre til lufthavnen.
Herfra fortsætter din rejse til Quito. Med i ”bagagen” tager du uforglemmelige minder fra et virkelig enestående
naturparadis.
Efter nogle uforglemmelige dage i det naturlige paradis i Ecuador, Galapagos-øerne, vil du få mere at vide om de
forskellige Andes-stater. Du ankommer til den travle hovedstad i Ecuador, Quito. Byen Quito er omgivet af snedækkede
vulkaner og ligger kun 22 kilometer fra ækvator. Udover det er denne hovedstad placeret i en højde på 2850 m. I
lufthavnen vil din guide byde velkommen og følge dig til dit hotel , hvor du skal tilbringe de efterfølgende nætter. M
DAG 9 QUITO BYRUNDTUR & ÆKVATOR MONUMENT
Efter morgenmaden, tager vi en tur gennem byen. Vi besøger Independence Square, ser den unikke Jesuit Kirke, The
Society of Jesus. Vi tager videre til Mitad del Mundo, Ækvator monumentet, et par kilometer nord for Quito. Der
besøger vi også det nærliggende Intiñan Museum. Retur til Quito. Hotellet er det samme som dagen før. M
DAG 10 OTAVALO INDISKE MARKED & TREKKING CUICOCHA
I dag vil besøger vil det berømte indiske marked i Otavalo. Langs “Ruta de los Lagos” ser vi interessante steder. På
markedet er der mulighed for at købe ekstraordinære
vævninger og andet typisk kunsthåndværk. Udover
eksotiske frugter, grøntsager og lækker mad kan du
også købe ponchoer, tæpper, duge og andre tekstiler,
traditionelle musikinstrumenter eller smykker. Vi
tager videre til Cuicocha lagunen. Efter en dag fuld af
forskellige indtryk vender vi tilbage til Quito. M
Har man en ekstra dag til rådighed før eller efter
bjergbestigningen, kan man med fordel, enten med
guide eller på egen hånd, vandre i det smukke
området for foden af bjerget. Her er mange vandfald
og et rigt fugleliv, og samtidig kan man besøge nogle
af de skoler og børnehaver, som bl.a. Marangu Hotel
og andre mindre NGO’ere er med til at støtte.
En anden udflugtsmulighed fra Marangu Hotel er evt.
et besøg i Arusha National Park (lidt tekst) eller ved
Lake Chale.
DAG 11 COTOPAXI NATIONAL PARK
Lige efter morgenmaden, starter du din tur til Cotopaxi National Park (indgang inkluderet), og der venter dig en
overvældende udsigt over bjerglandskabet. Den berømte vulkan Cotopaxi (5897 m) er den højeste aktive vulkan i
verden, men det er også det mest besøgte bjerg i landet.Du passerer søen Limpiopungo. Fra P-pladsen i 4.500 m.o.h.
fortsætter du op til Jose Rivas Refuge i 4.800 m.o.h. Hvis vejret er godt og klart, kan du nyde en helt unik udsigt. Du kan
spise din madpakke ved vulkanens gletcher, inden du fortsætter din rejse til Bath. M/F
DAG 12 VANDFALD
Dagens program omfatter en rundtur med privat bil langs ”vandfaldenes vej” eller, hvis du vil, kan du leje en cykel og køre
en tur i dette smukke sceneri. “Djævelens Pailón” vil sikkert fange din opmærksomhed. Du kan eventuelt klatre bag
vandfaldet. Resten af dagen er fri, og du har mulighed for en varm dukkert i thermal badene. I aften du bo på samme
hotel som aftenen før. M
DAG 13 AFSLAPNING OG TILBAGE TIL QUITO
I dag beslutter du, hvordan du vil bruge din formiddag. Du kan eventuelt booke lokale aktiviteter: rafting, kano, ridning,
vandreture, termiske kilder, spa og så videre. (ikke inkluderet). Om eftermiddagen vender du tilbage til Quito. M
DAG 14 QUITO - AFGANG
Tiden er kommet til at sige farvel. Din guide ledsager dig til lufthavnen. Du vil ganske givet tage nogle helt
uforglemmelige minder med dig hjem. M
DAG 15 ANKOMST TIL DANMARK
Ankomst til Danmark.
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