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Ekvador je ena najlepših južnoameriških držav, ki ima vse potrebno za izjemen razvoj turizma: visoke
Ande, ene najlepših in najvišjih ugaslih ter aktivnih vulkanov, tropski amazonski del, lepa stara mesta,
ki spominjajo na čase, ko je bila dežela še španska kolonija, ostanke nekdaj pomembnih inkovskih mest,
izjemne nacionalne parke in rajski arhipelag Galapagos, ki je v mnogočem edinstven na svetu. Otočje
je eden najlepših naravnih rezervatov na svetu z izjemno floro in favno, o kateri je govoril že sam
Charles Darwin. Od takrat do danes se življenje na otokih ni veliko spremenilo, le turistov je iz leta v
leto več in vlada kljub visokim cenam poletov in bivanja na otokih resno razmišlja o omejitvah števila
obiskovalcev. Samo tako jim bo uspelo ohraniti naravni habitat tak, kot ga živalski svet pozna od
nekdaj. Novost letošnjega programa je bivanje »na drugi strani Andov«, v ekvadorski Amazoniji, ki
vam bo pričaralo popolnoma drugačen svet, tropsko klimo in domačine, ki se trudijo ohraniti
tradicionalni način življenja v harmoniji z naravo. In tako je pred vami popolno potovanje po
Ekvadorju, ki vas bo obogatilo in je vredno vsakega centa, ki ga boste plačali zanj!

PROGRAM POTOVANJA

1. DAN: MARIBOR – LJUBLJANA – BENETKE - MADRID - GUAYAQUIL
Prevoz iz Maribora, Ljubljane do beneškega letališča, od koder bomo poleteli proti Madridu in dalje
proti Guayaquilu. Obroki na letalu. Popoldne pristanek v Guayaquilu. Po opravljenih carinskih
formalnostih se bomo odpeljali do hotela, nastanitev, večerja in nočitev (V).
2. DAN: GUAYAQUIL – GALAPAGOS – OTOK SANTA CRUZ
Jutranji prevoz na letališče in polet na otočje Galapagos. Po pristanku na letališču Baltra bomo plačali
ustrezne pristojbine ter uredili formalnosti za vstop v to zaščiteno območje. Sledil bo prevoz z ladjo
na otok Santa Cruz. Po pristanku na otoku se bomo podali na izlet v hriboviti del otoka, kjer bo
priložnost videti želve velikanke v njihovem naravnem okolju. Sledilo bo kosilo na domačiji in popoldne
se bomo podali v mesto Puerto Ayora, kjer se bomo z ladjo podali do bližnjega parka, po katerem se
bomo sprehodili do »razpok« na obali. Tukaj bo nekaj časa prosto za plavanje in morda snorklanje.
Proti večeru se bomo vrnili v Puerto Ayora, nastanitev in nočitev (Z,K).
3. DAN: NA OTOKU IZABELA
Zjutraj se bomo s hitro ladjo podali na otok Izabela. Vožnja do tja traja približno dve uri in pol, čas,
ko boste lahko uživali v mirnem Tihem oceanu. Po pristanku na otoku Izabela si bomo ogledali zaliva
Humedales in Flamingo in se sprehodili po južnem delu otoka in vmes opazovali edinstveno floro in
favno, predvsem flaminge. Nato se bomo s čolni popeljali do otočka Tintoreras, ki je dobil ime po
belopegastih morskih psih. Vulkanska pokrajina je idealen habitat za morske legvane. Če se boste
odločili za snorklanje, boste morda naleteli na želve velikanke. Popoldne se bomo vrnili na otok Santa
Cruz, večerja in nočitev (Z,V).
4. DAN: NA OTOKU FLOREANA
Zjutraj se bomo podali do pomola v pristanišču Puerto Ayora in se s hitrimi čolni podali do približno
dve uri oddaljenega otoka Floreana in vmes prežali na živali kot so želve velikanke, delfine in različne
vrste ptic. Po prihodu na otok Floreano se bomo z vodnimi taksiji popeljali do mestnega središča.
Zagotovo bomo na pomolih naleteli na morske leve in morske legvane. Nato se bomo z loklanim
prevoznim sredstvom imenovanim »chiva« popeljali v hriboviti del otoka in vmes budno opazovali
vegetacijo, ki bo v notranjosti postajala vse bolj zelena. Vozili se bomo mimo plantaž bananovcev,
kavovcev in kakava. Nato se bomo podali na sprehod in zagotovo naleteli na plašne želve velikanke, vse
do »Azila miru«. Vrnitev v pristanišče in kosilo. Popoldne se bomo podali do zaliva La Loberia, kjer
bomo opazovali morske leve. Popoldne vrnitev na otok Santa Cruz in nočitev (Z,K).
5. DAN: SANTA CRUZ – BALTRA – GUAYAQUIL
Dopoldne se bomo ustavili še v znanem raziskovalnem centru Charles Darwin in si ogledali muzej ter
center, kjer skrbijo za želve velikanke. Na poti na letališče Baltra krajši postanek pri geološki
formaciji imenovani »Dvojčka« in nato z ladjo do letališča. Sledil bo dvourni let do gospodarskega
središča, mesta Guayaquil, ki se nahaja na obali Tihega oceana. Prevoz od letališča do hotela in
nastanitev. Guayaquil je eno najpomembnejših pristanišč vzdolž pacifiške obale južne Amerike.
Sprehodili se bomo skozi četrti, ki ohranjajo čar s konca stoletja, po obmorskem sprehajališču
Maleconu. Na koncu še nekaj prostega. Večerja in nočitev (Z,V).
6. DAN: GUAYAQUIL – NP EL CAJAS – CUENCA
Po zajtrku se bomo podali v Ande. Naš cilj bo kolonialno mesto Cuenca. Pot bo spektakularna: od
tropskih, plodnih ravnic na obali Tihega oceana, kjer so plantaže tropskega sadja, banan in kakavovcev,
do andskih višin in prelazov. Ustavili se bomo v nacionalnem parku El Cajas, znanem po številnih jezerih

in drevesih queňua in polylepis, ki rasteta tudi na višini do 4000 mnm. Park je poznan med ljubitelji
ptic, ki gnezdijo tod. Na poti do Cuence se bomo ustavili v lokalni restavraciji in imeli kosilo. Popoldne
prihod v mesto Cuenca in nastanitev. Preostanek dneva bo prost za sprehode po središču mesta.
Nočitev (Z,K).
7. DAN: CUENCA – INGAPIRCA
Dopoldne si bomo ogledali mesto Cuenca, ki je nedvomno najlepše špansko kolonialno mesto v deželi.
Na sprehodu po mestu bomo spoznavali mestne znamenitosti ter občudovali njene trge, fasade,
balkone z železnimi ograjami. Nekaj prostega časa bo za barantanje na tržnicah in drobne nakupe,
ogled keramične delavnice in tovarnice znanih ekvadorskih slamnatih klobukov. Po kosilu bomo pot
nadaljevali do arheološkega parka Ingapirca, ki velja za največje inkovsko mesto v Ekvadorju. Sledil
bo ogled zgradb nekdanjega mesta. Nastanitev v hotelu in nočitev (Z,K).
8. DAN: INGAPIRCA – ALAUSI – RIOBAMBA
Danes bo pred nami vožnja z eno najbolj spektakularnih železniških prog na svetu. Zjutraj prevoz do
železniške postaje v kraju Alausi, kjer se bomo vkrcali na vlak* in se z njim popeljali po najlepših
andskih planotah ter se spustili vse do dela, imenovanega »Nariz del Diablo«, hudičev nos. Vlak je
namenjen v glavnem turistom in hitrost vožnje je temu prilagojena. Lahko se boste povzpeli na streho
vlaka in od zgoraj naredili prekrasne posnetke vulkanov, mimo katerih boste drveli. Popoldne bomo pot
nadaljevali z avtobusom do glavnega mesta v Andih, Riobambe. Nastanitve v hotelu, večerja in nočitev
(Z,V).
9. DAN: RIOBAMBA – CHIMBORAZO – BAŇOS
Dopoldne se bomo ustavili v nacionalnem parku Chimborazo, ki je ime dobil po najvišji planini v deželi,
stratovulkanu visokem 6.268 m. Sprehodili se bomo znotraj nacionalnega parka in z malo sreče naleteli
na graciozne vikunje, ki se prosto pasejo znotraj parka. Zgodaj popoldne bomo prispeli v mesto Baňos,
ki je znano tudi pod imenom »vhod v Amazonijo«, saj je zadnje mesto v Andih, preden se svet začne
spuščati proti amazonskem nižavju. Mesto se nahaja na nadmorski višini 1820 m in ob vznožju vulkana
Tungarahua. Krajši sprehod po središču mesta in nato nastanitev v hotelu, večerja in nočitev (Z,V).
10. DAN: BAŇOS – AMAZONIJA
Dopoldne se bomo ustavili za ogled najbolj spektakularnih slapov v Ekvadorju, imenovanih »Pailon del
diablo« ali »hudičev pisker«. Nato se bomo pričeli počasi spuščati proti Amazoniji. V kraju Santa Rosa
bomo avtobus zamenjali za čolne, s katerimi se bomo popeljali po rekah Napo in Chontayacu do našega
lodgea. Za dobrodošlico nam bodo postregli s tradicionalno pijačo »guayusa«. Sledila bosta kratek
uvod in predstavitev lodgea ter kraja samega. Po krajšem počitku se bomo podali do »Skrite lagune«,
kjer se bomo podali na krajši sprehod in opazovali različne eksotične vrste ptic, ki tam živijo. Vrnitev
v lodge in večerja. Po večerji se boste morda še odločili za krajši večerno-nočni sprehod po pragozdu.
Nočitev (Z,V).
11. DAN: AMAZONIJA
Ves dan bo namenjen raznim aktivnostim v deževnem pragozdu. Po zajtrku se bomo podali na 2 ali 4
urni treking po primarnem deževnem gozdu (odvisno od želja in fizične kondicije udeležencev). Na
sprehodu bomo izvedeli več o zdravilnih rastlinah, opazovali ptice in ostale živali. Na daljšem sprehodu
se bomo zaustavili v jami, ki jo lokalni šamani uporabljajo kot mesto njihovih skrivnostnih ritualov.
Vrnitev v lodge in kosilo. Popoldne bomo obiskali domačine, ki živijo v bližini in izvedeli več o njihovem
življenju, daleč od civilizacije. To bo tudi priložnost, da boste lahko poskusili kakšne lokalne
specialitete. Popoldne se boste lahko udeležili katere od ponujenih aktivnosti na reki. Po večerji bo
sledil še prijeten klepet ob tabornem ognju. Nočitev (Z,K,V).

12. DAN: AMAZONIJA – PAPALLACTA – QUITO
Za vse, ki radi opazujejo ptice, bo bujenje nekoliko prej. Lahko se boste podali na jutranji treking do
razgledne točke, od koder boste lahko opazovali floro in favno. Po zajtrku se bomo počasi podali na
pot proti glavnemu mestu. Na poti se bomo ustavili v termalnem kraju Papallacta. Priložnost za
sprostitev v toplih termalnih vodah bo po dveh intenzivnih dnevih v Amazoniji zagotovo prijala.
Popoldne prihod v glavno mesto nastanitev v hotelu, večerja in nočitev (Z,V).
13. DAN: QUITO – COTOPAXI – QUITO
Danes si bomo ogledali še en zanimiv nacionalni park: Cotopaxi, ki je dobil ime po osrednjem, trenutno
malce aktivnem vulkanu. Cotopaxi je edini vulkan, ki ima vrh odet v debelo plast večnega snega in leda.
Po prihodu v nacionalni park se bomo podali na sprehod po obali jezera Limpiopungo, od koder je lep
razgled na vulkan. Kosilo bo tokrat v bližnji restavraciji-haciendi in po kosilu se bomo vrnili proti
glavnemu mestu in si ga na poti do hotela tudi na kratko ogledali. Preostanek dneva bo prost za
samostojne sprehode po središču mesta (Z,K).
14. DAN: QUITO – EKVATOR – POLET PROTI EVROPI
Dopoldne se bomo podali do kraja, preko katerega poteka ekvator in so ga prav zaradi tega
poimenovali »Polovica sveta«. Imeli boste priložnost stati na imaginarni črti ekvatorja in boste tako
hkrati na severni in južni polobli. Sledil bo ogled zanimivega muzeja Intiňa, kjer bomo izvedeli še kaj
zanimivega iz minulih stoletij zgodovine teh krajev. Sledilo bo kosilo v restavraciji in popoldne prevoz
na letališče ter proti večeru polet proti Madridu (Z,K).
15. DAN: MADRID - BENETKE – LJUBLJANA – MARIBOR
Po pristanku na letališču v Madridu še polet do Benetk in avtobusna vožnja do Ljubljane in Maribora.
CENA: 4.490 EUR
CENA VKLJUČUJE: prevoz iz Maribora, Ljubljane do beneškega letališča in nazaj, povratno letalsko
karto na relaciji Benetke-Madrid-Quito in nazaj, notranji let na relaciji: Quito-Baltra in BaltraGuayaquil, letališke, varnostne in RSF takse, ki na dan 5.9.2019 znašajo 295 EUR, nastanitve v mestih
v hotelih* 4**** in 4****+ (lokalna kategorizacija First class) v dvoposteljnih sobah (doplačilo za
enoposteljno sobo znaša 660 EUR), obroke po programu, oglede po programu, vse vstopnine po
programu za muzeje, nacionalne parke na kontinentu, prevoze po programu z avtobusi, vlakom in čolni,
lokalne vodnike v angleškem jeziku in slovenskega spremljevalca na poti, organizacijo potovanja,
nezgodno zavarovanje in DDV.
CENA NE VKLJUČUJE: vstopnine v nacionalni park Galapagos (100 + 20 USD), ki se plača na licu
mesta ter morebitnih napitnin za voznike in vodnike.
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25
Cena pri najmanj 20 plačanih potnikih znaša 4.590 EUR, pri najmanj 15 plačanih potnikih znaša 4.790
EUR in pri najmanj 10 plačanih potnikih znaša 4.990 EUR.
*Lodge v Amazonskem delu nima klasične hotelske kategorizacije, a je eden najboljših v ekvadorski
Amazoniji.
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