
U kunt deze reis ook boeken samen met een 

een cruise op de Galapagos Eilanden.

Kijk eens naar het ruime aanbod van 

van cruises op 

https://explore-ecuador.be/

Dit is een voorbeeldreis!!!  Volgorde van de reis, excursies, hotels, .... het kan allemaal aangepast worden.

Een ander hotel? Kijk naar het aanbod hotels per streek of stad: https://explore-ecuador.be/vasteland/op-hotel-in-ecuador/

Een andere excursie? Je kan kiezen per streek of stad: https://explore-ecuador.be/vasteland/excursies-in-ecuador/

Classic - 6 dagen Andes (Otavalo - Papallacta - Cotopaxi - Quito) - COMFORT

Richtprijs 973 USD per persoon (op basis van min. 2 personen)

GOOGLE MAPS? KLIK OP HET KAARTJE

REISSCHEMA

dag 1  aankomst Quito + transfer naar Otavalo

dag 2  acclimatisatie - indianenmarkt op eigen krachten - Peguche

dag 3  Tocht rond het meer van Cuicocha en naar Papallacta

dag 4  Laguna de Baños en naar Quito

dag 5  daguitstap Nationaal Park Cotopaxi

dag 6  Stadswandeling Quito en luchthaventransfer

•  alle excursies met Engelstalige privé-gids
•  alle transfers met privéwagen!
•  Voor info en steun kan je steeds terecht bij onze NL-talige medewerker in Ecuador.

dag 1

Aankomst in Quito

Transfer van Quito naar Otavalo in privé-wagen (SP-talige chauffeur)

Je wordt door een Spaanstalige chauffeur opgepikt aan het hotel (of de luchthaven) en in een privé-wagen naar het hotel in Otavalo gebracht. Deze rit door het 

Andesgebergte duurt ongeveer 2 uren.

Hotel Otavalo - Deluxe room double met ontbijt buffet

Hotel Otavalo ligt vlakbij het centrum van de stad. Het hotel is lang dicht geweest voor renovatie; de werken zijn pas in 2018 afgerond. Gelukkig heeft het hotel de mooie stijl 

van het oorspronkelijk huis behouden. Er werd wel een moderne toets aan het hotel gegeven en alle kamers zijn luxueus en confortabel. Er is heel wat kunst aanwezig van 

bekende moderne kunstenaars. Er is een gezellig restaurant in de authentieke kelder waar de oude gewelven behouden zijn gebleven. Daarnaast is er ook een ‘roof top’ bar 
met uitzicht op de Imbabura vulkaan. 

Voor meer info zie www.hotelotavalo.com

dag 2

Acclimatisatie - we suggereren twee activiteiten die men op eigen krachten kan uitvoeren:

Otavalo -  bezoek aan de inheemse markt (op eigen krachten)

Deze markt op de Plaza de Ponchos is zonder twijfel de beroemste inheemse markt van Ecuador. Je vindt er een enorm aanbod aan artesanaat. De beste dag om deze 

markt te bezoeken is op zaterdag. Er gaan dan tegelijkertijd 4 markten door op verschillende plaatsen in de stad. Maar de artesanaatsmarkt gaat nu ook op de andere 

dagen van de week door - het is dan heel wat rustiger. Dat heeft dan ook weer zijn voordelen.

Wandeling naar de waterval van Peguche (op eigen krachten)

De 18 meter hoge waterval van Peguche ligt 4 kilometer ten zuiden van Otavalo in een mooi natuurpark.. De plaatselijke bevolking van Otavalo viert er op 21 juni het 

zonnefeest van Inti Raymi. Gedurende verschillende dagen worden hier dan zuiveringsrituelen gehouden. Maar ook tijdens de rest van het jaar is het park zeker een 

bezoek waard.

Hotel Otavalo - Deluxe room double met ontbijt buffet

dag 3

Wandeltocht rond het kratermeer van Cuicocha

Cuicocha is één van de bekendste meren van Ecuador. 			Met een privé-wagen rijden we naar de ingang van het reservaat Cotacachi-Cayapas, waar we een 5 uren durende 

wandeltocht aanvatten die verloopt tussen de 3100 en 3500 meter boven zeeniveau. Onderweg genieten we van de biodiversiteit, de uitzichten over het pittoreske meer van 

Cuicocha met zijn twee eilandjes en van het zicht op de bergtoppen Cotacachi, Imbabura en Cayambe.  

Moeilijkheid: matig 

Duur: ong. 7 uur         

Inbegrepen: Engelstalige lokale gids, privé vervoer, maaltijd of lunchpakket 

Verplicht: goede stapschoenen, bescherming tegen de zon, muggenmelk, fleece of pull, water (min. 1 liter) 

Aanbevolen: camera, verrekijker, regenjasje, redelijke conditie ook op hoogte

Transfer van Otavalo naar Papallacta in privé-wagen

Je wordt van Otavalo naar Papallacta gebracht. Tijdens deze rit van 3 uren door het Andesgebergte, passeer je net na Cayambe een klein evenaarsmonument en het 

bedevaartsoord El Quinche, bekend om zijn kathedraal en zijn typisch indiaanse kerkhof.

Thermas de Papallacta - suite double met ontbijt (weekdagen)

Thermas de Papallacta is een uitgestrekt domein dat hoog in de bergen ligt, aan de rand van het Nationaal Park Cayambe-Coca. Het domein beschikt over een hotel met 

tweeëndertig kamers, waarvan er drie een jacuzzi hebben. Er zij ook twee familiebungalows en enkele kleine huisjes. Dit alles ligt verspreid tussen de talrijke vulkanische 

warmwaterbaden. In de ochtend kan je genieten van een uitgebreid ontbijt en voor het diner is de vers gevangen forel in het restaurant zeker een aanrader. Tussen het 

baden door kan je ook van een drankje genieten in de bar. De toegang tot de baden is inbegrepen in de prijs. 

Voor meer info zie www.termaspapallacta.com
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dag 4

Wandeltocht - De meren van Baños (Papallacta)

Deze wandeltocht duurt een 3-tal uren en start aan de ingang van de thermale baden in Papallacta. Met de wagen rijden we 15 minuten steil de berg op naar de ingang van 

het Nationaal Park Cayambe-Coca op 3800 meter boven zeeniveau. Van hieruit wandelen we naar de meren van Baños. Bij helder weer heb je een prachtig zicht op de 

Antisana vulkaan. Onderweg kijken we uit naar de brilbeer, het berghert, de bergtapir, paramo wolven etc.  

Inbegrepen: lokale gids met beperkte kennis van het Engels, vervoer met privéwagen H/T vanaf de ingang van de thermale baden.

Transfer van Papallacta naar Quito in privé-wagen (SP-talige chauffeur)

Je wordt aan het hotel opgehaald en in een 2 uren durende rit met een privé-wagen naar Quito gebracht.

Casa El Eden - double superior room met ontbijt (4 kamers)

Dit kleine, charmante boutique hotel ligt in het koloniale centrum van Quito, op wandelafstand van de Plaza Grande, de Plaza San Francisco en andere toeristische 

bezienswaardigheden. Er zijn slechts zes kamers: 1 standard, 4 superior en 1 luxury room. Het pand is opgetrokken in koloniale stijl. Het interieur en de kamers, die rond de 

binnenplaats liggen zijn aan deze stijl aangepast. De eigenaars, Blanca en Mario, echte Quiteños, helpen je met raad en daad bij je bezoek aan het stadscentrum en 

reserveren zelfs een plaats voor je bij de beste restaurants van de stad. 

Voor meer info zie www.casaeleden.com

dag 5

Het Nationaal Park Cotopaxi

De Cotopaxi is met zijn 5 897 meter de hoogste actieve vulkaan te wereld. Het Nationaal Park ligt op iets meer dan een uur rijden vanuit Quito. We bezoeken eerst in het 

park een klein museum en wandelen daarna rond het Limpiopungo-meer met zijn typische flora en fauna. Dan gaan we verder met de wagen naar de eindplaats op 4500 

meter. Vandaar kost het ons ongeveer een uur stappen om de de berghut op 4800 meter te bereiken Na een korte halte trekken we verder naar de gletcher.  

Op donderdag kan je dit bezoek combineren met een bezoek aan de prachtig authentieke inheemse markt van Saquisili. In de late namiddag zijn we terug in Quito. 

Inbegrepen: Engelstalige gids en transport in privéwagen. Niet inbegrepen: maaltijd onderweg. Duur: hele dag

Casa El Eden - double superior room met ontbijt (4 kamers)

dag 6

Koloniaal Quito

Voor deze excursie haalt de gids je met de wagen op aan het hotel. We bezoeken het oude en het nieuwe Quito: het parlement, het presidentieel paleis, de Plaza de 

Independencia en de kerken San Francisco, La Compania en de katedraal. Dan gaan we naar El Panecillo, het standbeeld van de engel en panoramapunt dat hoog boven 

Quito troont. De gids geeft informatie over Quito en Ecuador. De ingang in de vermelde bezienswaardigheden is onder voorbehoud der openingsuren.  

Inbegrepen: Engelstalige gids en privé-vervoer.  

Niet inbegrepen: eventuele maaltijd, ingang van musea en kerken.  

Duur: 4 a 5 uren.

Transfer van hotel naar luchthaven Quito in privé-wagen (SP-talige chauffeur)

Je wordt aan het hotel opgepikt en naar de luchthaven gebracht.

Terugvlucht vanuit Quito

Totaalprijs van dit reisvoorstel per persoon

973 USD

Opmerkingen
* Vermelde prijzen zijn in Amerikaanse dollars en gelden uitsluitend bij betaling in USD, rechtstreeks bij ons kantoor in Quito - Ecuador. Overschrijvingskosten zijn ten laste 

van de klant.

* Alle transfers gebeuren met privé-wagen en spaanstalige chauffeur tenzij anders vermeld

* Vermelde uitstappen en excursies zijn voorbeelden uit een breder aanbod. Kijk op onze website voor meer keuze.

* Dit reisvoorstel is gebaseerd op 2-persoons standaardkamers, tenzij anders vermeld. Toeslagen voor 1-persoonskamers of luxe kamers zijn op aanvraag.

* Dit reisvoorstel is vrijblijvend, afhankelijk van de reisperiode en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

* In het definitieve reisprogramma dient rekening gehouden te worden met bepaalde vaste dagen van activiteiten, zoals inheemse markten, vertrekdata van cruises en 

vluchten, etc. Wij doen al het mogelijke om vermelde activiteiten optimaal in het programma in te voegen.

Inbegrepen
* Alle hotelovernachtingen met ontbijt, transfers, binnenlandse vluchten en excursies zoals vermeld in het programma.

* Middagmaal en avondmaal conform het programma indien vermeld.

Niet inbegrepen
* Drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard.

* De internationale vluchten van en naar Ecuador.

* Reis - of annuleringsverzekering.

Quito, 14/03/2022

Ontdek Ecuador - Descubre-Ecuador

Calle Rio Arajuno E6-124

Tumbaco - El Arenal

Quito - Ecuador

Telefoon   +593 99 593 4900

Whatsapp   +593 99 593 4900

info@explore-ecuador.be

www.explore-ecuador.be
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