
EKWADOR I WYSPY GALAPAGOS
Oszałamiająca przyroda wysp, wulkanów i tropikalnych lasów

Ten wyjazd to prawdziwa
gratka dla miłośników dzikiej
przyrody. Odwiedzimy
ikoniczne miejsca słynące
z różnorodności przyrodniczej.
Będziemy eksplorować
wspaniałe lasy mgliste od
poziomu gruntu aż po korony
drzew. Noce spędzimy pośród
dzikiej przyrody chłonąc
dźwięki i zapachy dżungli. Nie
raz na wyciągnięcie ręki
będziemy mieli mieszkańców
amazońskich lasów
i unikatowych przedstawicieli
fauny wysp Galapagos.
W nieopisany zachwyt
wprowadzą nas wędrówki po
potężnych stożkach wulkanów,
kąpiele w lagunach i lawowych
kanionach.

Żółwie olbrzymie - symbol Wysp
Galapagos

Program

Dzień 1
Przelot z Warszawy do Ekwadoru z przesiadką w europejskim porcie
tranzytowym. Przylot do Quito w godzinach popołudniowych. Przejazd
przez andyjskie miasteczka do położonego u podnóży wulkanów Cotacachi
i Imbabura miasta Otavalo. Odpoczynek po podróży, nocleg. [-]

Dzień 2
Najważniejszym punktem dzisiejszego dnia będzie wycieczka nad Lagunę
Cuicocha. Po śniadaniu wybierzemy się na wycieczkę do kaldery, w której
utworzyło się malownicze jezioro z dwiema wysepkami. Dla chętnych
możliwość spaceru dookoła kaldery lub jedynie na punkty widokowe i rejs
łódką. Później udamy się do sąsiedniej wioski Cotacachi, gdzie skosztujemy
rzemieślniczych lodów i napijemy się wyśmienitej kawy. Wieczorem
możliwość przejazdu do miasteczka Peguche pełnego lokalnego folkloru.
Posłuchamy tam ulicznych grajków, zobaczymy tkaczy wyrabiających
produkty z wełny alpak, podejdziemy pod wodospad Peguche. Powrót do
Otavalo na nocleg. [S]

Dzień 3
Od rana wizyta na tradycyjnym targowisku w Otavalo, kolorowym i pełnym
lokalnych wyrobów. Możliwość zakupu oryginalnych pamiątek. Po obiedzie
ruszamy do doliny Mindo. Po drodze przekraczamy równik i jedziemy przez
unikalny w skali świata kompleks lasów mglistych. Nocleg w oddalonych od
miejscowości komfortowych bungalowach z oszałamiającą przyrodą na
wyciągnięcie ręki. [S, O]

Dzień 4
Dzisiejszy dzień spędzimy na odkrywaniu atrakcji Lasu Mglistego.
Przejedziemy się kolejką linową ponad koronami drzew. Będziemy
spacerować pośród wodospadów i wypatrywać licznych gatunków ptaków,
z których słynie cały region. Kolejny nocleg pośród dzikiej przyrody. [S, O, K]

Dzień 5
Po śniadaniu ruszamy w kierunku stolicy. Postój w dolinie Tandayapa -
podziwianie tysięcy kolorowych ptaków i mnóstwa odmian orchidei.
W Quito krótkie zwiedzanie miasta. Wieczorem przyjazd do Machachi,
w pobliże Cotopaxi - jednego z najwyższych na świecie czynnych wulkanów
(5897 m n.p.m.). [S]
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Dzień 6
Od rana podziwiamy idealny kształt stożka potężnego wulkanu. Przy
dogodnych warunkach pogodowych wybierzemy się na pieszą wycieczkę do
schroniska Refugio Jose Ribas, ostatniej bazy przed szczytem położonej na
wysokości 4850 m n.p.m. Lżejszy wariant programu tego dnia zakłada
wyjście nad Lagunę de Limpiopungo, skąd sylwetka wulkanu prezentuje się
naprawdę pięknie oraz korzystanie z uroków okolicy z rozległymi łąkami
i dzikimi końmi. [S]

Dzień 7
Rano transfer na lotnisko i przelot do Lago Agrio - miasteczka położonego
na skraju Lasu Deszczowego. Przejazd autem, a następnie dwugodzinna
rzeczna przeprawa do idyllicznie położonej Siona Lodge. Po drodze
będziemy podziwiać bujną amazońską roślinność i wypatrywać
mieszkańców lasu - małp, tukanów, papug. Zakwaterowanie w domkach.
Wyjście na nocne obserwacje rzecznych gadów. Po emocjonującym
spacerze powrót na powitalnego drinka i kolację. [S, O, K]

Dzień 8
Po śniadaniu wyruszamy na spotkanie z lokalną społecznością Indian Siona
- grupę etniczną zamieszkującą wieś Puerto Bolivar. Będziemy płynąć dwie
godziny w dół rzeki Cuyabeno podziwiając bujną roślinność i wypatrując
żyjących w rzece i na jej brzegach egzotycznych zwierząt - ptaków, małp,
węży, różowych delfinów i żółwi. Podczas wizyty w wiosce poznamy
zwyczaje zamieszkujących ją Indian. Weźmiemy udział w przygotowaniu
i skosztujemy dań z juki, stanowiącej podstawę tutejszego wyżywienia.
Spotkamy się także z szamanem. Powrót do amazońskiej bazy, a po kolacji
wyjście na nocne wypatrywanie kajmanów. [S, O, K]

Dzień 9
Po śniadaniu dalsza eksploracja amazońskiej dżungli. Spacer po
pierwotnym lesie deszczowym, poznanie jego unikatowego i złożonego
ekosystemu. Powrót do bazy na obiad. Po południu wybierzemy się na
wycieczkę do Wielkiej Laguny, dla chętnych możliwa kąpiel w jeziorze.
Podziwianie zachodu słońca w wyjątkowych okolicznościach przyrody. [S, O,
K]

Dzień 10
Wcześnie rano, dla chętnych, wyjście na wypatrywanie ptaków. Po
śniadaniu transfer do Lago Agrio i przejazd do uroczej miejscowości Tena,
położonej u podnóży Andów, otoczonej zalesionymi wzgórzami. Nocleg
w hotelu. [S]

Dzień 11
Przejazd autobusem do Banos. Po drodze postoje na odpoczynek i lunch.
W okolicy Banos znajduje się ponad 60 wodospadów. Miejscowość
położona jest wśród zielonych wzgórz, u stóp aktywnego wulkanu
Tungurahua. Spacer nad wodospadem Pailon del Diablo. Wycieczka do Casa
de Arbol, gdzie na skraju urwiska można pobujać się na słynnej huśtawce.
Podziwianie pięknej panoramy Banos - ulubionego miejsca wypoczynku
Ekwadorczyków. Wizyta w kawiarni Luna Bonsai, a potem korzystanie
z uroków nocnego życia. [S]

Dzień 12

Największe atrakcje:

• wędrówki po zboczach
potężnych wulkanów
Cotacachi, Cotopaxi i Sierra
Negra

• unikatowy ekosystem lasu
mglistego

• wizyta u Indian Siona

• rejs po Puszczy Amazońskiej

• obserwacje egzotycznych
zwierząt w ich naturalnym
środowisku

• spacer nad laguną Quilotoa

• żółwie olbrzymie
w rezerwacie El Chato

• kąpiele w lawowych
kanionach wypełnionych
morską wodą

• bliskie spotkania z wyjątkową
przyrodą wysp Galapagos

Huśtawka ze spektakularnym widokiem
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Po śniadaniu i ostatnim spacerze po Banos, wyruszymy w kierunku Quito.
Po drodze zatrzymamy się na krótki marsz nad laguną Quilotoa. To piękne
jezioro położone na terenie wygasłego wulkanu na wysokości prawie 4000
metrów n.p.m. oferuje zachwycające widoki. Wieczorem dojeżdżamy do
Quito, gdzie kwaterujemy się w hotelu niedaleko lotniska. Kolacja, nocleg.
[S, K]

Dzień 13
Przylot na wyspę Santa Cruz. Przejazd do hotelu. Spacer i obserwacja
największej atrakcji wyspy - żyjących na wolności żółwi olbrzymich. Pośród
kemp wysokiej trawy w rezerwacie El Chato będziemy wypatrywać także
innych endemicznych gatunków zwierząt. [S, O]

Dzień 14
Spotkanie z lokalnym przewodnikiem i wyprawa łodzią na pobliską, niedużą
wyspę Loberię, która jest domem dla lwów morskich. Kolejny przystanek to
Las Grietas, czyli lawowe formacje skalne poprzecinane głębokimi
kanionami. Podczas spaceru będziemy wypatrywać różnych gatunków
ptaków, w tym charakterystycznego głuptaka niebieskopłetwego. Będzie też
okazja do nurkowania z rurką i maską w lagunie. Na koniec odwiedzimy La
Playa de los Perros - tam spacer brzegiem morza i bliskie spotkania
z krabami skalnymi i morskimi legwanami. Po obiedzie popłyniemy szybką
łodzią (transport publiczny) do Puerto Villamil, na wyspie Isabela. Nocleg na
wyspie. [S, O]

Dzień 15
Po śniadaniu wybierzemy się na 4-godzinny trekking na tarczowy wulkan
Sierra Negra. To jeden z trzech najbardziej aktywnych wulkanów na wyspie,
ostatnia erupcja miała miejsce w 2018 roku. Podczas spaceru wokół krateru
dowiemy się jakie procesy geologiczne i wulkaniczne w nim zachodzą. Po
południu wycieczka na Tintoreras - prawdziwa uczta dla miłośników
przyrody. Okazja do obserwacji lwów morskich, legwanów, wodnych żółwi,
pelikanów czy pingwinów. Możliwość pływania z maską i rurką
w krystalicznie czystej wodzie otaczającej wysepki. [S, O]

Dzień 16
Wcześnie rano transfer szybką łodzią (transport publiczny) na wyspę Santa
Cruz. Przyjazd do hotelu, śniadanie. Spacer z przewodnikiem do Tortuga
Bay. Marsz szlakiem wzdłuż bujnych zarośli opuncji i obłędnie pachnących
drzew Palo Santo. Na plaży możliwość przypatrywania się legwanom
i ptakom żerującym na brzegu oraz czas na morską kąpiel. Po lunchu wizyta
w stacji badawczej Karola Darwina. W międzynarodowej placówce
badawczej na obrzeżach Puerto Ayora zapoznamy się z informacjami na
temat geologii, klimatu, historii naturalnej i ochrony Wysp Galapagos. [S, O]

Dzień 17
Przeprawa przez kanał Itabaca na wyspę Santa Baltra. Wczesnym
popołudniem wylot z Wysp Galapagos do Guayaquil lub Quito, w zależności
od konfiguracji przelotów. Wieczorem wylot do Europy. [S]

Dzień 18
Przesiadka w jednym z portów europejskich na lot do Polski. Lądowanie
w Warszawie. [-]

Zajrzymy do wioski Indian Siona

Będzie okazja do nurkowania
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Uwagi

Do Ekwadoru mogą wjechać osoby, które przedstawią certyfikat pełnego
zaszczepienia przeciw COVID-19 lub negatywny wynik testu PCR
wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem do Ekwadoru.

Możemy zorganizować przeloty z innych miast niż Warszawa.

Ostateczną cenę biletów lotniczych potwierdzamy po założeniu imiennej
wstępnej rezerwacji lotów.

Terminy i ceny

31.10.2023 - 17.11.2023 2 000 PLN + 4 230 USD

Cena zawiera
• przeloty wewnętrzne: Quito - Lago Agrio oraz Quito - Galapagos

• zakwaterowanie: hotele 3* i 4* (pokoje 2-osobowe) w miastach; hotele 3*
i 4* (pokoje 2-osobowe) w na wyspach Galapagos; drewniane domki
(2-4 osobowe) w Mindo; Siona Lodge w Amazonii (domki 2-4 osobowe)

• wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje zgodnie z programem (S –
śniadanie, O – obiad, K – kolacja)

• transport: przejazdy prywatnym autokarem; szybkimi łodziami (transport
publiczny) między wyspami archipelagu Galapagos; prywatnymi łodziami
podczas zwiedzania wysp Galapagos; przeprawę promową kanałem Itabaca

• opiekę pilota

• usługi lokalnych przewodników

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji oraz wypożyczenie
sprzętu do snorkelingu

• ubezpieczenie KL 60 000 EUR i NNW 15 000 PLN; bagaż 1 000 PLN

• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie zawiera
• biletów lotniczych Warszawa-Quito-Warszawa: ok. 4800 PLN

• pakietu lokalnych usług turystycznych i atrakcji: 370 USD

• wyżywienia nieujętego w programie
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• zwyczajowych napiwków: ok. 210 USD

• wycieczek fakultatywnych oraz nieujętych w programie

• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach: 535 USD
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