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Ecuador erbjuder dig ett varierande landskap med kust och högland. 
Huvudstaden Quito ligger vid floden Guuayabamba när vulkanen 
Pichicas fot. ca. 2.850 meter över havet. Det förekommer ofta jordbäv-
ningar, jordskred och vulkanisk aktivitet. I Ecuador ligger den kända 
vulkanen Cotopaxi, ofta felaktigt omnämnd som världens högsta aktiva 
vulkan. Ecuadors högsta vulkan är Chimborazo, som ligger mycket nära 
ekvatorn. Till Ecuador hör också ögruppen Galapagos Islands, som är 
kända för förekomsten av jättesköldpaddor, och för att ha ett rikt få-
gelliv med 58 olika sorter. Över hälften av dem går heller inte att hitta 
någon annanstans i världen. Ögruppen ligger ca. 1.000 km ut från fast-
landet och består av 61 öar varav ett 20-tal är möjligt att besöka. Enklast 
kommer man dit från Quito eller Guayaquil med flyg. Galapagos Öarna 
är skyddat naturreservat och när Charles Darwin besökte öarna 1835 
trodde han att han hittat paradiset på jorden.
Ecuador har fina stränder vid Manta och Guayaquil.

Kombinera gärna med Peru, Bolivia och Chile

Cuenca & Andernas 3 dagar ”Eviga UngdomensDal” 
Poducarous  Nat.Park 3 dagar 

ECUADOR-GALAPAGOS

Dag 1 - Avresa  Pan-American Highway 
till Cotopaxi National Park och Riobam-
ba. Längs vägen besöker vi en indiansk 
marknad. Lunch tar vi längs vägen och 
fortsätter mot en av de högst punkterna 
Igualata´s Nudo, kommer därefter till 
Riobamba. Staden ligger omgärdad av 
Ecuadors högsta bergstopp Chimborazo 
(6.310 m). Vi besöker  ett museum och får 
en inblick hur folket levt och lever.

Dag 2 - Nästa morgon, transfer till Alausi 
för att ta tåget ”Andean Train”, som går 
genom ”Naríz del Diablo”. Vi undersö-
ker Sibambe och återvänder till Alausi. 
Lunch vid lokalt matställe och fortsätter 
med buss till Cañar Province för besök 
vid Ingapirca ruinerna, de mest kända 
av Inkafolkets byggnationer i Ecuador. 
Vidare med buss till Cuenca. Middag och 
övernattning

Dag 3 - Besök vid Cuenca gator, byggder, 
kyrkomuseum och affärer från kolonial 
tiden. Efter lunch transfer till Cuenca air-
port för att ta flyget till Quito.

Paketet inkluderar: Transfers, guide, tåg, 
museum och entréer Nationalparker, 2 
övernattningar på vald standard i dub-
belrum med frukost, 3 luncher, 2 midda-
gar, flygbiljett Cuenca/Quito och hjälp 
med bagaget. OBS! Priserna på tåg kan 
ändras beroende på period.

Dag 1 - Avresa söder ut mot Vilcabamba (Heliga Dalen) ca 
40 min från Loja. Känd som ” Eviga ungdomens dal”. Längs 
vägen besöker vi Saraguro, en folkgrupp välkänd för sina 
typiskt svarta dräkter, vilket skall visa den eviga sorgen av 
de döda Inka ”Atahualpa”. På söndagar är det en marknad, 
där du kan köpa unika vävnader. Glöm inte att pruta, det 
hör till! Efter lunch fortsätter vi till Vilcabamba. En speciell 
plats där mineralrikt flodvatten anses vara bra för hälsan 
sedan mer än hundra år tillbaka. Övernattning vid lokalt 
hotell.

Dag 2 - Besöker ”Eviga Ungdomens Dal” och vidare mot det 
tysta området Malacatos. Gör ett besök på en sockerrörs-
odling. Vidare till Podocarpus National Park, där vi ser de 
gigantiska träden ”Podocarpus”, som oftast har en diameter 
av 3 m. Vi kommer till Andernas björnstig där vi stannar 
någon timma

(Önskar du kan man här göra en 3 dagars förlängning av 
turen. En aktiv vandrings semester i Anderna till Compadre 
Lake)Efter lunch fortsätter vi till Loja där vi anländer på 
eftermiddagen för övernattning.

Dag 3 - Besöker den arkeologiska staden Loja, stan som var 
viktig för europeiska  kolonialister när de slog sig ner. Be-
söker de historiska områden med sina gamla bosättningar 
och museum. Besöker Jiparo Park, en av Ecuadors vack-
raste parker med miniatyr-byggnader. Om tiden är med 
oss besöker vi även  Reinaldo Espinoza Botaniska trädgård. 
Efter lunch transfer till Cuenca (ca 4 tim). 
Inkluderat: Transfer, guide, entré till park och museum,  
2övernattningar i dubbelrum med frukost,  
3 luncher och 2 middagar. Bagagehjälp.

Kategori: Lodge ** Frukost
Transport: Minibuss/tåg/båt
Start: Quito
Slut: Quito

Kategori:Standardhotell ***
Transport: Buss 
Start: Cuenca
Slut: Cuenca
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Rundresa Quito - Galapagos - Guayaquil  7 dagar/6nätter 

Dag 1 - Flygplats - Quito  
AANKOMST TILL QUITO LUFTHAVN

Du möts av Allresors lokal representant på flygplatsen i 
Quito. Transfer tillhotell i Quito. + Frukost

DAG 2. QUITO CITY TOUR & MELLAN VÄRLDEN 
(Sharing Tour)
Efter frukost börjar vi i norra delen av staden 
med en rundtur längs de viktigaste affärs-
områdena, där de flesta hotell i Quito ligger. 
Sedan åker vi till den historiska stadskärnan 
för att besöka Basilica del Voto Nacional, där vi 
kommer att göra ett kort stopp och förklaring 
senare att nå Plaza de la Independencia, där 
vi vandringstour ser katedralen, regeringspa-
latset, ärkebiskopens Palace och La Com-
pañia Church, erkänd för sina prydnader och 
guldalster. Touren fortsätter mot San Francisco 
kyrka, byggd i sjuttonhundratalet. (Entréer till 
kyrkor ingår ej). Sedan på väg till Mirador del 
Panecillo (Entré ingår) en plats berömd för sin 
skönhet, där du kan beundra ett vackert land-
skap av koloniala och moderna Quito.
Vi kommer att stanna vid ”Zona Rosa” i staden, 
ha ledig tid till lunch (ingår ej) och fortsätt se-
dan till norra delen av staden, upp till ”Middle 
of the World City” (Entré ingår ej) där monu-
mentet som delar norra från södra halvklotet 
kommer att observeras. Det byggdes under 
XVII-talet när en fransk expedition definierade 
ekvatorials linjens exakta position. Du kan 
njuta av, för en extra kostnad, de olika experi-
menten som ligger mitt i världen.

DAG 3. BALTRA - CHATO RESERVE (Boende B,)
Tidigt på morgonen, efter frukost, Transfer till 
Quito flygplats för att ta Galapagos flygning 
(tillkommer). När du anlände till Galapagos 
ön kommer du att hälsas av en turistguide för 
att ta dig till Santa Cruz i ca 45 minuter kom-
mer du att vara i Puerto Ayora.- Hotellchecka. 
Lunch. 
Efter lunchen besöker vi El Chato. Höglandet 
Santa Cruz Island erbjuder viktiga attraktioner 
tack vare dess klimat och vegetation. Denna 
tropiska regnskog har ett mycket annat 
landskap än låglandet. I Santa Rosa-sektorn 
kommer vi att besöka El Chato Reserve där de 
kända ”Galapagos” jättesköldpaddorna finns. 
Du kan titta på sköldpaddorna och bada i El 
Chato lagunen. Det här är också många av öns 
vilda fåglar, som finklar, Vermilion Flycatcher, 
Cattle Egret och ibland Galapagos Crake.

DAG 4. STA. CRUZ-TORTUGA BAY BEACH 
- CHARLES DARWIN STATION (BREAKFAST-
LODGEMENT)

Efter frukost besök: TORTUGA BAY stranden, 
Det är en av de största stränderna i skärgår-
den, en utmärkt plats för simning, snorkling, 
kajakpaddling, surfing eller bara promenader. 
De marina leguanerna, hajarna och havssköld-
paddorna kan ses längs ett litet spår som är 
lämpligt för besökare. Trädfåglar kan ses längs 
kusten.
STATION CHARLES DARWIN - besök CHAR-
LES DARWIN FORSKNINGSTATION och dess 
tolkningscenter, med hjälp av IUCN, UNESCO 
och konserveringsmän över hela världen, 
grundades Charles Darwin Foundation under 
belgisk lag 1959. Sedan dess har CDF hjälpt 
till att stabilisera ekosystemet och bevara de 
naturliga underverk som öarna erbjuder. Här 
kommer vi att ha den stora möjligheten att se 
och utforska denna kända plats.

DAG 05: STA. CRUZ - A.M. TOUR DE BAHIA 
(BREAKFAST- LODGEMENT)
Hämtas på hotell. 08:00. Turer till olika platser 
som: KANAL AV SHARKS, en arm i det kristall-
klara havet där hajar som finns i omgivningen 
kan se sjölejon och fregatter. IGUANA BEACH: 
med en stor koncentration av marina legua-
ner, kan observera blåfotad boobies; ÄLSKAR 
KANAL-kristallvatten, är en mycket privat och 
romantisk plats. Eftermiddag fri.

DAG 06. TRANSFER UT HOTEL - KANAL + 
BREAKFAST. Återgå till Baltra Island.
Frukost på hotellet, transfer till Baltras flygplats 
ca 08:00, Flyg Galapagos till Quito eller Guaya-
quil. På flygplatsen möts du av Allresors lokal 
representant och transfer till hotell i Quito eller 
Guayaquil + bb.

DAG 07. TRANSFER UT
Efter frukost, Transfer till internationell flyg-
plast får returresa

Pris från: 11.455:–

INGÅR:
• 6 Transfers in eller ut

INGÅR:
• 6 Transfers in eller ut
• 3 nätter i dubbelrum på Hotell i Quito + 
Frukost
• 3 nätter i dubbelrum på Lava House Hotell + 
Frukost
• 3N / 4D i Galapagos, utflykter
• Utflykter i Galapagos
• Stadsrundtur och mitt i världen (Delningstur)
• Måltider i Galapagos enligt resplanen (B,)
• Engelsktalande guide
• Privat transport

INKLUDERAR INTE:
• Inrikesflyg Quito - Baltra - Guayaquil ca. 
4500 kr . detta pris kan 
EQ 193  Q  10NOV  UIO   GPS    0900  1130               
EQ 192  E  15NOV  GPS   GYE    1230  1520  
ändras utan föregående meddelande.
• Entréavgift Galápagos USD. 100,00
• Inträdesavgift till Isabela Island $ 10,00
• Lunch och middag i Quito i Galapagos
• Ingala kort USD. 20,00
• drycker
• Avgångskatter
• Entréavgift till kyrkorna och museet i mitten 
av världen
• Tips
• Övrigt ingår ej i detta program

 

Kategori: Hotell/Lodge 
Transport: Minibuss/flyg/båt
Start: Quito
Slut: Guayaquil


