Ecuador & Galapagos

Vulkanisch coloriet

Gelegen langs de evenaar is dit uitgestrekte land een perfecte introductie op
Zuid-Amerika, met haar ongerepte natuur, ongeschonden cultuur, historische
rijkdommen en geografische verscheidenheid. In het landschap van Ecuador is het
Andesgebergte dominant aanwezig. Hier vind je ook de hoogste vulkaan ter wereld.
De dubbele Noord-Zuidketen van de Andes, beter gekend als de Siërra, is een
toonbeeld van natuurlijke rust. De lucht is er bijna onnatuurlijk licht. Toch is de Siërra
ook het centrum van Ecuador: in volstrekte harmonie met haar vredige natuur leeft
hier bijna de helft van de bevolking, voornamelijk indianen.

De ark van Noach in archipel vorm

De Galapagos-eilanden zien er ronduit vreemd en mysterieus uit. Als waren het
vulkaantoppen die nieuwsgierig boven uit het wateroppervlak gluren. Of ze nu bruin,
blauw, paars of groen uitstralen, hun kleurenpracht harmoniseert steeds weer
smaakvol met het diepgroene zeewater. Het is als de ark van Noach, gegoten in de
vorm van een archipel. Op de eilanden heerst een totaal andere sfeer, met in de
hoofdrol machtige Moeder Natuur in al haar glorie en variëteiten.

Als gevolg van de extreem gevarieerde topografie heersen er oneindig verschillende microklimaten. Het is dus uiterst moeilijk een vast klimatologisch model op te stellen voor Ecuador.
In het algemeen loopt het regenseizoen (zomer en warmer) van december tot en met april.
Het droge seizoen (winter en kouder) loopt van mei tot en met november. In de kuststreek is de
gemiddelde temperatuur 25°C. In de hogergelegen regio’s heerst een gematigd evenaarklimaat
(22-26°C). Boven 2.800 m kan het kwik ‘s nachts dalen tot onder 7°C. Het regenwoud is de natste
streek, met heel het jaar door kans op regenval, temperaturen rond 24°C en koele nachten.
Op de Galapagos-eilanden wordt het tropische klimaat grotendeels bepaald door de oceaanstromingen. Van december tot mei schommelen de temperaturen tussen 26 en 30°C. Het zeewater
is er rond 26°C (ideaal voor snorkelaars). Van juni tot en met november krijgt dit tropische paradijs
een ander karakter, met koeler zeewater en een iets drogere lucht. September: meer kans op een
woelige zee. Een uitgebreide omschrijving per maand vind je op onze website.
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Tips & trics
• Ideaal reisseizoen: heel het jaar door.
• Diensten: om kwaliteit en veiligheid te garanderen, kan je reizen met een privéchauffeur of -gids, al dan niet zonder
geleide bezoeken. Voor sommige producten zoals jungle-lodges, maar ook op de Galapagos zijn reizen voornamelijk in
groep (privédiensten zijn mogelijk, maar duur).
• Hotels: bijna allen in het charmesegment. Vanaf ± 80 euro per kamer per nacht tot meer dan 1.000 euro per kamer per
nacht op de Galapagos. De Galapagos-cruises zijn welbekend en vaak denkt men dat een cruise de meest geschikte
manier is om zoveel mogelijk te zien. Die visie delen wij niet: de Galapagos heeft een mooi aanbod aan hotels, en met
een verblijf op één of meerdere van de eilanden (combinatie-trip), kom je veel meer in contact met de échte Galapagos.
Door excursies met snelboten worden afstanden overbrugd.
• Ideale reiziger: voor wie geïnteresseerd is in landschappen, bevolking en natuur. Daarom leent deze bestemming zich
voor zowel individuele reizigers en families (ook met jongere kinderen), als voor vips …
• Hotels, foto’s, het weer of de plaatselijke tijd bekijken? Of krijg je graag een idee van de programma’s, minitrips en
prijzen? Ga naar www.cosmic.travel
Op de volgende pagina’s vind je alvast voorbeeldreizen ter inspiratie.

Streken
De klassieke spots (opgenomen in de meeste programma’s), zijn Quito, Otavalo, Cuenca en
Guayaquil. Met uitzondering van Guayaquil zijn ze alle gelegen op de Andes. Een mooie variatie
hierop: architecturale meesterwerken uit de koloniale tijden (Quito/Cuenca), de ambachten
van de indianen, één van de levendigste culturen van het land (Otavalo), de Ingapirca-ruïnes die
oorspronkelijk dateren van de Canaris (vóór het Inca-tijdperk, maar ook de Inca’s lieten duidelijk
hun sporen na). Dit alles langsheen prachtige landschappen en majestueuze vulkanen.
Metropool Guayaquil is de grootste stad in Ecuador. Ideaal om van daaruit terug te vliegen naar
huis, de Galapagos of Machalilla.
Onderweg zijn veel andere bezoeken mogelijk. Denk aan de vulkanen Cotopaxi of Chimborazo,
een treinrit vanuit Alausi naar de Nariz del Diablo (streek van Riobamba), het groene Baños in
een prachtig natuurlandschap met warmwaterbronnen en watervallen. Ideaal ook voor
soft-adventure zijn wandel-, paardrij- en fietstochten, canopy, kabelbaanritten, rafting …
Ook de nevelwouden of het hoge Amazonewoud, met zijn typische kleine bergen en heuvels vol
wildwaterbanen, zijn toppers in Ecuador. In het lager gelegen Amazonewoud tref je een vlakker
landschap aan, doorspekt met lagunes en moerassen.
Trek weg van de klassieke toeristische paden en ontdek Guamote met het Inti Sisa-ontwikkelingsproject (gerund door Belgen en Nederlanders), met op donderdagen één van de meest authentieke
markten van Ecuador. Of verblijf in Macas en bezoek de Shuar-gemeenschap (groep oorspronkelijke
inwoners van het Amazonegebied). Op 45 min. van Quito, maar totaal anders is Nono. Deze
ecologische site in het Andesgebergte is ideaal voor fotografen, natuurliefhebbers en rustzoekers.
Op het vredige platteland van Ecuador ontmoet je de lokale bevolking, proef je het typische eten
en bezoek je actieve haciënda’s. Hier leven veel van de 1.600 vogelsoorten die Ecuador rijk is.
Daarnaast is Nono beroemd om de vele bromelia’s, orchideeën, vlinders, kikkers, kolibries …
Ken je de kleine Galapagos? Machalilla National Park! Dit park omvat 60.000 ha oceaan en
eilanden (Isla Salango en de Los Frailes kustlijn), een belangrijke foerageerplaats voor fregatvogels,
pelikanen, albatrossen en jan-van-genten. De rest van het gebied bestaat uit tropisch droogwoud,
nevelwoud, kustgewas en stranden. Je vindt er cactussen, johannesbroodbomen, bromelia’s,
maar ook palmen en bamboe. Het weelderige park omvat bijna een derde van de kustvisserij van
het land en een uniek ecosysteem, met kenmerkende fauna en flora.
En uiteraard niet te vergeten, de Galapagos !

 50 USD internat. vlucht (Guayaquil 30 USD)
126 USD Galapagos - 20 USD Isabela

 20 kg

 5-7 USD chauffeur
5-10 USD gids
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Espiritu Andino
10 nachten
Dag 1 (vrijdag) > Quito: transfer en overnachting.
Dag 2 (zaterdag) > Bezoek aan Quito en transfer/bezoek
San Miguel de Nono. Overnachting.
Dag 3 (zondag) > Bezoek aan het El Pahuma-reservaat en de
archeologische Inca-site Tulipe. Overnachting.
Dag 4 (maandag) > Tambo Tanda en Tandayapa-reservaten.
Overnachting.

Dag 7 (donderdag) > Bezoek één van de meest authentieke
markten van Ecuador: Guamote. Transfer Macas. Overnachting.
Dag 8 (vrijdag) > Bezoek met gids aan de Shuar-gemeenschap.
Overnachting.
Dag 9 (zaterdag) > Macas - Cuenca. Overnachting.
Dag 10 (zondag) > Cuenca. Overnachting.
Dag 11 (maandag) > Cuenca - El Cajas NP - Guayaquil
Tip: verlenging extra nacht Quito (bezoek Otavalo)
en extra nacht Cuenca (Incatrail/Ingapirca)
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Dag 5 (dinsdag) > Nono - Quilotoa. De streek rond het meer van
Quilotoa staat nog steeds bekend als de meest authentieke van
Ecuador. In de regio van Quilotoa leven vrij teruggetrokken de
indianen, zich afschermend van de invloeden van de moderne
maatschappij. Overnachting.

Dag 6 (woensdag) > Quilotoa - Guamote: bezoek en overnachting
in het gastenhuis van het Inti Sisa-project.

View from Nono-Mindo Road
through mountain landscapes
and farms in Western Andes.

La travesia d’Ecuador

Ecuatorianisimo

9 nachten

9 nachten

Dag 1 > Quito
Dag 2 > Quito: Otavalo
Dag 3 > Quito - La Mitad del Mundo - Nono
Dag 4 > Nono - Quito
Dag 5 > Quito - Avenue of the Volcanoes - Baños
Dag 6 > Baños: Avenue of the Waterfalls
Dag 7 > Baños - Riobamba
Dag 8 > Riobamba - Alausi: trein Nariz del Diablo - Cuenca
Dag 9 > Cuenca
Dag 10 > Cuenca/Guayaquil

Dag 1-2 > Quito
Dag 3 > Quito: Otavalo
Dag 4 > Quito: Nono
Dag 5 > Quito/Cuenca
Dag 6 > Cuenca
Dag 7 > Cuenca: Ingapirca
Dag 8 > Cuenca: El Cajas NP
Dag 9 > Cuenca/Guayaquil
Dag 10 > Guayaquil
Tip: verlenging Baños (2 nachten)
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Galapagos Islands.

Op onze website vind je meer extra programma’s, alsook een waaier aan minitrips die je aan deze programma’s kan toevoegen.
Of stel met minitrips een eigen rondreis samen!
• Misschien wel de allerbelangrijkste extra mogelijkheid is de Galapagos.
Zoals vermeld, heb je voornamelijk 2 producten: cruises en hotels.

• Quito
• Otavalo

Ga op cruise in een kleine of grotere boot (in vergelijking met sommige internationale
cruisers, zijn grotere boten soms nog relatief klein). Ook hierin onderscheiden wij
ons in specialisatie. Zowel voor de kleine als grotere boten geldt de mogelijkheid van
standaardcategorie tot en met het luxesegment. Cruises vanaf 3 nachten, hoewel wij
4 nachten of langer aanraden.

• Nono
• Baños
• Cuenca
• Machalilla National Park
• Jungle lodges: Sani Lodge, Mashpi Lodge,
Hamadryade lodge…

Na een cruise even uitblazen? Er zijn meerdere opties mogelijk. Zoals gezegd:
wij raden in plaats van een cruise, een verblijf in een hotel aan. Zo kom je meer in
contact met het echte Galapagos. Ook hier vind je een ruim aanbod, met als kers op
de taart het Galapagos Safari Camp, waar de reizigers op een fantastische manier in
de watten worden gelegd.
Let op: Galapagos heeft ook in de standaardcategorie een prijskaartje, én tijdig
boeken is aan te raden!

Scan mij voor meer info: Ecuador

