Ecuador med Amazonas och Galapagos
15.01 – 31.01.2011
Ecuador erbjuder ett fint utbud av sevärdheter på ett relativt litet
område. Landet har fått sitt namn av ekvatorn som ligger norrut från
Quito. De mäktiga Anderna och en varierande natur samt en färgrik
och genuin indiankultur är Ecuadors bästa turistattraktioner. Quito
igenkänns av sitt historiska centrum med kloster och kyrkor. I
Otavalo och dess omgivning lockas man till att pruta på souvenirer
på indianmarknaderna. I Amazonas har vi möjlighet att uppleva den
mångsidiga naturen och dess fantastiska djurliv. Guayaquil är
Ecuadors största stad som tävlar med Quito om vilken som är landets viktigaste stad.
Galapagosöarna ligger på ca 970 km avstånd utanför Ecuadors kust. Det finns totalt 18 öar varav de
flesta är obebodda. Galapagosöarna har aldrig varit sammanslutet med fastlandet och har därför
kunnat utveckla ett unikt djurliv. De mest attraktiva djuren är jättesköldpaddorna, leguanerna,
sjölejonen och ett stort antal fågelarter.
Resefakta:
1) Lördag 15/01
Helsingfors-Madrid-Quito. Vi startar med Finnairs flyg AY 3681 kl
17.00 från Helsingfors och anländer till Madrid kl 20.25. Där byter vi
till Lan Chiles flyg LA 1733 som avgår kl 00.35 till Quito.
2) Söndag 16/01
Vi anländer till Quito kl 08.35 och vi gör en liten rundtur på vägen till vårt hotell Casa Aliso där vi
skall stanna 5 nätter. Vi bor på ett hemtrevligt litet hotell med endast 10 rum så vi är de enda
gästerna. Vi intar en gemensam lunch och i samband med den går vi igenom de kommande
dagarnas program. Kvällen fri.
3) Måndag 17/01
Efter frukosten skall vi utforska Quito. Staden grundades av
spanjorerna 1534 och dess koloniala anda har här sparats kanske bäst
av alla huvudstäder i Sydamerika. Vi besöker Plaza de la
Independencia torget vars koloniala byggnader såsom
presidentpalatset, rådhuset och katedralen omringar. På
eftermiddagen skall vi besöka ett intressant arkeologiskt museum
som har en av Sydamerikas finaste samlingar av förkolumbianska guldsmycken. Heldagsrundtur
med lunch. Kvällen fri.
4) Tisdag 18/01
Frukost. Idag skall vi åka norrut längs med natursköna områden till den lilla staden Ovalo som fylls
av gatumarknader och indianstämning. Staden är även känd för sitt fina indian hantverk. Lunch
under turen och hemkomst till Quito sen eftermiddag. Kvällen fri.
5) Onsdag 19/01
Idag skall vi efter frukosten bege oss norrut upp mot bergen ca 60 km
från Quito, där vi skall besöka ett hotell med naturliga varmvatten
källor, hotell Termas Papallacta. Vi har möjlighet att bada i det varma
vattnet och de som önskar kan göra olika behandlingar. Vi äter lunch

och middag på hotellet och kommer sent på kvällen tillbaks till Quito.
6) Torsdag 20/01
Idag är det en fri dag då man kan på egen hand bekanta sig med Quito. På kvällen gemensam
middag.
7) Fredag 21/01
Idag skall vi efter en tidig frukost checka ut och bege oss till ett
närbeläget flygfält och flyga med ett inrikesflyg en 30 minuters
sträcka över Anderna till staden Coca som finns i Amazonas början.
Vi intar en snabb lunch i Sachas privata hus i staden varefter vi
förflyttar oss till hamnen där vi skall borda Sachas privata kanoter
som skall ta oss den 2 timmar långa vägen till Sacha Lodge. Vi
anländer till Sacha Lodge mellan 16 och 16.30. Vi får våra rum som
alla har wc och dusch men som är av enklare standard eftersom vi befinner oss i början av
Amazonas. Naturupplevelserna är varför vi är här. Under kvällen och de två följande dagarna har vi
möjlighet att gå på fågelexkursion besöka fjärilshuset. Vi kan göra en kvällstur genom regnskogen
tillsammans med en guide efter middagen och få se alla de djur som man bara kan se på natten. Vi
kan även ta en tur ut på floden i en kanot för att eventuellt se kajmaner med sina glödande orange
ögon.
8) Lördag 22/01
Under vår vistelse på lodgen ingår frukost, lunch och middag. Efter
frukosten finns det många olika utflykter och aktiviteter man kan
göra helt enligt eget önskemål och krafter. Det finns en mängd olika
promenader man kan göra i regnskogen och runt omkring lodgen.
Man kan även bara ta det lugnt och ligga i hammocken eller bada i
den närliggande sjön.
9) Söndag 23/01
Ännu en dag att njuta av det mångsidiga program som finns att tillgå eller bara ta det lugnt i
värmen.
10) Måndag 24/01
Efter en tidig frukost så lämnar vi lodgen kl 07.00 och åker med kanoterna den två timmar långa
färden till Coca. Därifrån flyger vi tillbaks till Quito där vi beräknas landa 12.30. Efter det så byter
vi plan och flyger ned till Guayaquil, Ecuadors näst största stad och viktigaste hamnstad. Vi checkar
in på Hotel Oro Verde. Lätt middag på kvällen.
11) Tisdag 25/01
Efter frukosten skall vi bege oss på en heldags rundtur i Guayaquil
och dess omnejd. Lunch ingår. Kvällen fri för egna strövtåg.
12) Onsdag 26/01
Idag efter frukosten checkar vi ut och beger oss till flygfältet. Vi
flyger med TAME Airlines flyg till Baltra Islands flygfält. Härifrån
tar vi en båt över Itabaca kanlen som separerar Baltra från Santa Cruz
Island. På den andra sidan möter oss en buss som tar oss till de stora sköldpaddsreservatet i dess
naturliga miljö. En unik upplevelse! Vi stannar även vid Twin Pit kratern där vi kan se hur det
vulkaniska materialet format sig under en lång process. Här får vi också se träd, mossar och
orkidéer. Vi får en box lunch och senare forstätter vi till vårt hotell Finch Bay Eco hotell. Här kan vi
njuta av hotellets olika attraktioner såsom pool, vitkorall sandstrand framför hotellet eller en skön

hammock. På kvällen intar vi en gemensam middag med både lokala och internationella smaker.
13) Torsdag 27/01
Efter frukosten så åker vi med vårt exkursions fartyg till Santa Fe
Island. När vi nått ön kan vi göra en kort promenad genom skog av
kaktus och Palo Santo träd. Landleguaner, lavareptiler och sjölejon
kan skådas. Det finns möjlighet att simma och snorkla. Lunch
ombord och middag på kvällen på hotellet.
14) Fredag 28/01
Efter frukosten skall vi idag bege oss med vårt fartyg till Plaza Island. Denna lilla ö är full av djurliv
längs med havet och dess klippor. Vi kan se sjölejon, leguaner, måsar, Opuntia kaktus och
vegetation som ändrar färg med säsongen.
15) Lördag 29/01
Idag skall vi åka till Bartolome Island. Upplev de spektakulära
Galapagos vyerna när vi möter kusten på denna unika ö. Intressanta
lavaformationer och tuffa koner kan observeras. Sjölejon och
pingviner simmar i det närliggande vattnet och vi kan njuta av att
simma och snorkla från stranden.
16) Söndag 30/01
Vi lämnar hotellet tidigt på morgonen för att ännu hinna besöka Charles Darwins forskningsstation,
hem till den berömda ”Ensamma George” och många andra jättesköldpaddor. Efter detta har vi en
tur över ön till Baltra flygfält och vårt flyg avgår på eftermiddagen tillbaks till Guayaquil. Vårt flyg
hem avgår kl 20.00 från Guayaquil.
17) Måndag 31/01
Vi landar kl 13.45 lokal tid i Madrid och vårt flyg vidare till
Frankfurt avgår kl 15.15 från Madrid. Vi anländer till Frankfurt kl
17.55 och vårt Finnair flyg tar oss därifrån kl 19.30 och hemma i
Helsingfors är vi kl 22.55 med många enastående minnen i
kappsäcken.
Resans pris är 5880 €. En anmälningsavgift som är 15 % av totalsumman betalas vid
bokningstillfället och resterande 85% betalas 60 dagar före avresa.
I priset ingår:
- Flyg i turistklass med Finnair, Lan Chile, Iberia samt med Tame alla
inrikesflyg.
- Övernattning på goda mellanklass hotell (del i dubbelrum). På
Sacha lodge är standard lite enklare.
- Alla utflykter och mat enligt programmet samt skatter (Galapagos
nationalparks avgift 100 USD) och portier avgifter.
I priset ingår ej:
- Drycker och försäkring.
- Tillägg för enkelrum, begränsat antal. Pris fås på begäran.
Priset är baserat på valutakurser 15.6.2010. Vi förbehåller oss rätten

till ändringar.
På denna resa tillämpas special resevillkor som fås vid beställningen.
Ta försäkring!
Sista anmälningsdag är 12.10.2010.
OBS! Passet måste vara i kraft 6 månader efter hemkomsten.
Vaccinationer: Kontrollera stelkramp samt Hepatit A.

