
Je kan  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/

Gezinsreis -7 dagen Andes + 4 dagen Amazone - LUXE

Richtprijs  1 931 USD per persoon (op basis van min. 2 personen)

GOOGLE MAPS? KLIK OP HET KAARTJE

REISSCHEMA

dag 1  aankomst in Quito - transfer naar Otavalo

dag 2  acclimatisatie (marktbezoek - waterval van Peguche)

dag 3  Te paard naar Lake Cuicocha 

dag 4  naar Quito (koloniaal centrum en "actief evenaarsmuseum")

dag 5  via Papallacta naar Amazonewoud

dag 6  dag 2 Amazone

dag 7  dag 3 Amazone

dag 8  dag 4 Amazone - naar Baños

dag 9  De route der watervallen

dag 10  Rafting op de Rio Pastaza beginners en transfer naar Quito

dag 11  transfer naar luchthaven en terugvlucht

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. De Otavalo-indianen vieren er op 21 juni het zonnefeest van Inti Raymi. Gedurende verschillende dagen 

worden hier dan zuiveringsrituelen gehouden.  De waterval ligt in een klein natuurreservaat.

Hotel Otavalo - Deluxe room double met ontbijt buffet

dag 3

Te paard naar Lake Cuicocha

Geniet te paard van de vergezichten van de Andes, de inheemse dorpen en van een bezoek aan het Cuicocha-meer. Met de wagen trekken we naar het dorp La Calera, waar onze tocht te 

paard (5 uren) begint door het platteland en langs inheemse dorpen. Als we aan het meer van Cuicocha komen, rusten we even en maken we een wandeling of (optioneel) een korte boottocht 

op het meer. Daarna keren we terug naar de boerderij en vandaar met de wagen naar het vertrekpunt. 

Moeilijkheid: matig         

Duur: ong. 7 uur 

Inbegrepen: Engelstalige lokale gids, privé vervoer, paard met uitrusting 

Verplicht: bescherming tegen de zon, fleece of pull, water, minimale ervaring met paarden 

Aanbevolen: camera, kledij die vuil mag worden

Hotel Otavalo - Deluxe room double met ontbijt buffet

dag 4

Transfer van Otavalo naar Quito in privé-wagen

Je wordt door een spaanstalige chauffeur opgepikt aan het hotel en in een privé-wagen naar Quito gebracht. Deze rit door het Andesgebergte duurt ongeveer 2 uren.

Koloniaal Quito en het evenaarsmuseum

Eerst bezoek je met de Engelstalige gids het historische koloniale centrum van Quito, zijn kerken en pleinen, de moderne stad en het panoramapunt de Panecillo heuvel. Daarna rijden we naar 

het monument aan de evenaar Mitad del Mundo en het Intiñan museum, waar verschillende proeven aantonen dat we wel degelijk op de evenaarslijn staan. Ook leuk voor kinderen! 

Inbegrepen: Engelstalige gids en transport in privéwagen.  

Niet inbegrepen: inkom musea en maaltijd onderweg.  

Duur: 5 a 6 uren

La Palma Polo Club - deluxe room double met ontbijt

Dit luxueuze hotel ligt in een groene omgeving, op zo´n 15 minuten rijden van de luchthaven en op een 30 minuten rijden van het stadscentrum van Quito. Het hotel beschikt over negen mooi 

gedecoreerde kamers met privébadkamer en een prachtig uitzicht over de tuinen. Daarnaast telt het hotel ook twee polovelden. Er vindt dan ook af en toe een polo-evenement plaats. Wil je 

even ontspannen? Neem dan een duikje in het verwarmde zwembad. In het restaurant van het hotel kan je lekker eten en mocht je interesse hebben, kan je in het hotel ook paarden huren of 

pololessen volgen. 

Voor meer info zie lapalmapoloclub.com
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dag 5

Transfer van Quito naar Archidona in privé-wagen - met bezoek aan Papallacta (SP-talige chauffeur)

Deze autorit leidt je eerst hoog de Andes in - waar we een tijd verblijven in Papallacta - om dan af te dalen naar het Amazonewoud, richting Archidona. Papallacta is een klein dorpje dat aan de 

rand van het Nationaal Park Cayambe Coca ligt. Het is vooral bekend om zijn prachtige vulkanische thermale baden. Je kan er ook erg mooi wandelen. Je verblijft enkele uren in Papallacta 

waar je naar keuze een wandeling maakt in het Nationaal Park of relaxt in de thermale baden (de ingang van de baden t.w.v. 8 USD is niet inbegrepen). Duur: 3 uren rijden en 2 uren stop in 

Papallacta.

Hakuna Matata - Family trip 4D/3N all-in supreme double

Deze privéhaciënda van 150 ha grootte is dé plek om met volle teugen te genieten van het hogere Amazonewoud. Hakuna Matata ligt aan de oevers van de kristalheldere Río Inchillaqui tussen 

600 en 850 m hoogte. De temperatuur is er ideaal. Er is een groot zwembad van 22 op 27 meter, een prima restaurant met bar en je vindt er ook verschillende uitgestippelde wandelroutes. Alle 

kamers hebben een eigen terras en badkamer met warme douche. Je kan prachtige wandelingen maken, excursies opzetten of gezellig aan het zwembad liggen.  

All-in vanaf avondeten dag 1 tot en met ontbijt laatste dag. 

Voor meer info zie www.hakunamatata-ecuador.com

dag 6

Hakuna Matata - dag 2

Bekijk het programma op de website van het hotel www.hakunamatata-ecuador.com

dag 7  

Hakuna Matata - dag 3

Bekijk het programma op de website van het hotel www.hakunamatata-ecuador.com

dag 8 

Hakuna Matata - dag 4

Bekijk het programma op de website van het hotel www.hakunamatata-ecuador.com

Transfer van Archidona naar Baños in privé-wagen

Deze autorit van 3 a 4 uren brengt je door het amazonewoud via Tena naar Puyo, aan de voet van het Andesgebergte. Van daaruit gaat het in anderhalf uur steil omhoog tegen de Andes op 

naar Baños.

Luna Volcan - romantic room double (Tungurahua or Llanganates view) met ontbijt en avondmaal

Luna Volcan is een van de mooiste berghotels van Ecuador. Dit luxehotel telt 29 kamers en suites en ligt in het Nationaal Park Sangay, op 20 minuten van Baños, bovenop een berg met een 

ongelooflijk uitzicht over het stadje Baños en de omringende vulkanen. De 4 buitenzwembaden en hidromassages zijn gevuld met vulkanisch warm water. Het hotel is uitermate geschikt om te 

relaxen - er is een zeer goede spa. Je kan via het hotel wandeltochten opzetten (er zijn 11 routes uitgezet), raften, mountain biken, paardrijden, etc. Het restaurant is uitstekend en niet prijzig.  

Voor meer info zie lunavolcan.com

dag 9  

De route der watervallen met de wagen

Vandaag laat de gids je, met de wagen, verschillende mooie plaatsen in en rond Baños ontdekken. Zo zal je de prachtige waterval El Pailon del Diablo kunnen bezichtigen, met een kabelbaan 

de Pastaza oversteken en een bezoek brengen aan la Casa Del Arbol, waar de bekende schommel staat.  

Inclusief: vervoer, engelstalige gids, snack en inkom van de bezoekjes 

Duur: 7 uren

Luna Volcan - romantic room double (Tungurahua or Llanganates view) met ontbijt en avondmaal

dag 10

Rafting op de Rio Pastaza (niveau 3 - beginners)

Je kan deze uitstap zowel in de voor- als in de namiddag maken. We vertrekken met de wagen uit Baños naar Cumandá, waar er een korte uitleg volgt over de veiligheidsvoorschriften. De 

afdaling langs de rivier duurt ongeveer anderhalf uur. Daarna nemen we een kleine lunch en keren we terug naar Baños. 

Moeilijkheidsgraad: licht. 

Meenemen: zwemkledij, handdoek, muskietenspray, bescherming tegen de zon en droge kleren. Inbegrepen: neopreenpak, reddingsvest, helm, waterschoeisel, kajak, gids, transport en 

lunchpakket. 

Duur: halve dag

Transfer van Baños naar Quito in privé-wagen

Deze rit van 4 uren door het Andesgebergte brengt je via Ambato (je passeert eerst het indianengebied van Salasaca) en Latacunga naar Quito.

La Palma Polo Club - deluxe room double met ontbijt

dag 11

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

1.931 USD
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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, 31/05/2022

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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