
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 -13 dagen Andes + 4 dagen Amazone + 4 dagen Kust - STANDARD

Richtprijs  2 664 USD per persoon (op basis van min. 2 personen)

GOOGLE MAPS? KLIK OP HET KAARTJE

REISSCHEMA

datum  activiteit

dag 1  aankomst Quito - transfer naar Otavalo

dag 2  acclimatisatie (suggesties: marktbezoek - waterval van Peguche)

dag 3  Te paard naar Lake Cuicocha en transfer naar Mindo

dag 4  de watervallen van Mindo

dag 5  keuze: Tubing / Canopy / Canyoning

dag 6  transfer naar Quito (bezoek "actief evenaarsmuseum")

dag 7  via Papallacta naar Amazonewoud

dag 8  dag 2 Amazone

dag 9  dag 3 Amazone

dag 10  dag 4 Amazone - naar Baños

dag 11  De route der watervallen

dag 12  Rafting op de Rio Pastaza (klasse III - beginners) en transfer naar Guamote

dag 13  Bezoek indianengemeenschappen - indiaans koken

dag 14  Marktbezoek (op donderdag) - via Ingapirca naar Cuenca

dag 16  Gualaceo, Chordeleg en Sigsig

dag 16  vrije dag in Cuenca

dag 17  naar Puerto Lopez

dag 18  Playa Los Frailes

dag 19  Isla de la Plata + whale spotting

dag 20  Bola de Oro

dag 21  naar luchthaven van Guayaquil - 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.

Verblijf bij een inheems gezin met ontbijt en avondmaal (double)

In het gezellig dorpje La Calera, iets buiten Cotacachi, logeer je op de boerderij van een inheems gezin. Je beschikt hier over een klein, maar comfortabel huisje met eigen 

badkamer met warm water en open haard. De inwoners van La Calera leven van de tuinbouw (groenten, mais en bonen), en van de weefkunst. Je ontbijt samen met het 

gezin en krijgt de kans om echt ´local´ te gaan. Als je wil kan je deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van dit gezin. 

Er bestaat geen beter manier om het leven van de lokale gemeenschap te leren kennen! La Calera kent een aangenaam lenteklimaat.Zie je het ook zitten om te lunchen of 

te dineren met het gezin? Dit kan je perfect met hen afstemmen.

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.

Verblijf bij een inheems gezin met ontbijt en avondmaal (double)
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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

Transfer van Otavalo naar Mindo in privé-wagen

Tijdens deze rit van 3 uren door het Andesgebergte, doorkruis je de vallei van Guayllabamba en passeer je het evenaarsmonument van Mitad del Mundo.

Mindo Garden Lodge - double room met ontbijt

Een paar kilometer buiten Mindo ligt deze eco-lodge in een privé natuurpark van 300 hectaren nevelwoud. De lodge ligt aan de oevers van de Mindo-rivier en bestaat uit 

verschillende kleine huisjes. Er is een uitstekend restaurant met bar. Je kan hier excursies van meerdere dagen opzetten. Ook fietstochten en andere sportactiviteiten 

behoren tot de mogelijkheden.  De mooiste vlinderboerderij van Mindo ligt op wandelafstand. Mindo Gardens heeft ook enkele mooie zelfgeleide wandelpaden: je kan hier 

op eigen krachten een mooie wandeltocht maken in ongerept nevelwoud.  

Voor meer info zie www.mindogarden.com.ec

dag 4

De watervallen van Mindo

Met de wagen bereiken we, na 20 minuten rijden door het bos, de ingang van het park. Je steekt hier met een kabelbaan een dal over van 530 meter breedte. Eenmaal aan 

de overkant, zijn er paden die leiden naar zeven verschillende watervallen. Het is een prachtige wandeling met gelegenheid tot zwemmen en met prachtige zichten. Wel kan 

het in het weekend vrij druk zijn. 

Duur: 4 uren. Inbegrepen: transport, engelstalige gids en inkom.

Mindo Garden Lodge - double room met ontbijt

dag 5

Maak een keuze uit volgende activiteiten

Tubing op de Rio Mindo (niveau 1)

Drijvend op de Rio Mindo geniet je van de zon en de rust van het woud. Wie van meer avontuur houdt doet de stroomversnellingen van de Río Cinto of de Río Blanco. 

Een lokale gids voorziet je van helm en zwemvest en houdt het vlot onder controle. Tubing is de perfecte manier om af te koelen op een warme dag. 

Deze uitstap duurt naar keuze 1,5 uur, 2,5 uren of 4 uren en is inclusief transport, uitrusting en begeleider.

Canopy: zweven boven het nevelwoud

Dit is een van de meest populaire sporten in Mindo. Dit avontuur geeft je de kans om in te zoomen op de bovenlaag van de bomen van het nevelwoud. Het geeft je de 

sensatie van vliegen, terwijl je geniet van de prachtige landschappen onder je. Tijdens deze activiteit ben je steeds begeleid door gespecialiseerde begeleiders. Er zijn 10 

canopy-lijnen van gemakkelijk tot moeilijk. Duur: 3 uren. Inbegrepen: transport H/T, canopy met begeleider.

Canyoning in Mindo

Uitgerust met touwen, harnas, helm, handschoenen daal je af middenin een waterval, of van een brug in de rivier. Je wordt begeleid door een ervaren  gids die  je stap-

voor-stap door deze onvergetelijke ervaring loodst.

Mindo Garden Lodge - double room met ontbijt

dag 6

Transfer van Mindo naar Quito met onderweg bezoek Evenaarsmuseum

Na ongeveer een uurtje rijden komen we toe aan de evenaar. Daar maken we een stop aan het Intiñan museum waar je informatie krijgt over de verschillende inheemse 

volkeren van Ecuador, de tradities en ook wat proefjes doet dat aantonen dat je aan de echte evenaar bent. Erna maken we ook een korte stop aan het oude monument van 

de Evenaar waar je wat fotos kan nemen. Incl: vervoer in een privé wagen. Niet inbegrepen: inkom musea en maaltijd onderweg. Duur: 4 à 5 uur.

San José de Puembo - colonial room double met ontbijt

In het landelijke Puembo - op 20 minuutjes rijden van de luchthaven - vind je deze landelijke hacienda met 4 hectaren groen en tuinen. Het hotel heeft 78 kamers van 4 

klassen (Colonial, Superior, Suite campestre en Cottage). Er is een zwembad, een gym en een goed restaurant. Je kan er paardrijden en fietsen huren.  

Voor meer info zie www.sanjosedepuembo.com

dag 7

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 cabin 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 8

Hakuna Matata - dag 2

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

dag 9 

Hakuna Matata - dag 3

Bekijk het programma op de website van het hotel www.hakunamatata-ecuador.com
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dag 10

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.

Isla de Baños - standard room double met ontbijt

Hotel Isla de Baños ligt in een rustige buurt aan de rand van Baños en is omringd door een mooie tropische tuin. Er is een goed Argentijns restaurant (gesloten op maandag 

en dinsdag) en een mooie spa. In totaal zijn er 26 kamers, zowel standard kamers als suites Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Er is een wasservice en je kan 

er fietsen huren. In de prijs is het gebruik van de houten ´saunabakken´ inbegrepen. De spa heeft een kleine extra kost. 

Voor meer info zie www.isladebanios.com

dag 11  

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

Isla de Baños - standard room double met ontbijt

dag 12  

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 Guamote in privé-wagen (SP-talige chauffeur)

De chauffeur pikt je op aan het hotel in Baños. Deze rit door het gebergte duurt ongeveer 3 uren.

Inti Sisa - standard room double met ontbijt

Guamote is een klein bergdorpje, bekend voor zijn inheemse bevolking en tradities. Als onderdeel van een integraal ontwikkelingsproject biedt Inti Sisa hier 23 mooie 

gastenkamers aan. Alle kamers hebben een eigen badkamer. Daarnaast kun je in de guesthouse ook lekker eten. Het project biedt steun aan de lokale inwoners van 

Guamote. Op donderdagmorgen stap je de deur uit en belandt op de mooiste inheemse markt van Ecuador. Het project wordt gerund door enkele Vlaamse vrijwilligers. 

Voor meer info zie www.intisisa.com

dag 13 

Bezoek aan de inheemse dorpen rond Guamote - privé uitstap

Vandaag kijken we van dichtbij hoe de inheemse bevolking hier in deze streek leeft. Na een bezoek aan het centrum van Inti Sisa in Guamote, trekken we de bergen in. We 

bezoeken een inheems schooltje waar de kinderen uitleggen hoe ze hier les krijgen. We bezoeken een lokale wever die ponchos maakt van alpacawol en eindigen bij een 

inheems gezin dat vertelt over hun leven in het dorp. Onderweg krijg je info over de geschiedenis van de streek en de lokale cultuur. Wie wil kan daarna te voet terug naar 

Guamote (1,5 uren). 

Duur: 4 uren.  

Inbegrepen: Engelstalige gids; snack en drink.

Inheemse kookles

Vanuit Inti Sisa gaan we naar de markt om alle ingredienten te kopen voor het maken van een fruitslaatje en empanadas. Dan leer je van het inheems keukenpersoneel van 

Inti Sisa hoe deze lekkere schotels klaargemaakt worden. Daarna wordt alles gezellig samen opgegeten. 

Inbegrepen: bezoek aan de markt, ingredienten en koffie of thee  

Duur: ong. 2 uren

Inti Sisa - standard room double met ontbijt

dag 14 

De inheemse markt van Guamote (op eigen krachten)

Donderdag is het marktdag in Guamote. Deze markt is uniek in Zuid-Amerika. Op de marktdag trekken alle indígenas uit de omliggende dorpen naar de markt. Maar ook van 

heinde en ver - van de kust en andere streken komen handelaars met hun vrachtwagens naar Guamote. Op deze markt worden goederen uit het bergland uitgewisseld met 

goederen uit het laagland en de kuststreek. Er is een grote markt voor vee en kleinvee, maar ook kleding, alle soorten voedsel en huisraad zijn er te krijgen. De stalletjes 

staan niet enkel op de pleinen van de stad, maar ook in verschillende straten.

Transfer van Guamote naar Cuenca met onderweg bezoek aan Ingapirca (SP-talige chauffeur)

Vanuit Guamote rijd je in een privé-wagen naar Cuenca.  Onderweg bezoek je de bekendste Inca-ruines uit Ecuador.  

Duur: 5,5 uren (3,5 uren rijden en 2 uren bezoek aan Ingapirca) 

Exclusief de ingang van de ruines ter plaatse te betalen: 6 USD.

Posada del Angel - standard room double met ontbijt

Posada del Angel ligt midden in het koloniale centrum van Cuenca. Het pand is opgetrokken in koloniale stijl en werd zo´n 120 jaar geleden, in opdracht van een lokale 

priester, gebouwd. Het gebouw werd ondertussen grondig gerestaureerd. Vandaag wordt het hotel door een lokale familie gerund en telt het 22 kamers. Er is een klein 

restaurant maar je kan ook de stad intrekken voor de vele gezellige restaurantjes van de stad. 

Voor meer info zie hostalposadadelangel.wordpress.com
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dag 15 

Gualaceo, Chordeleg en Sigsig - privé-uitstap

Op 45 minuten rijden van Cuenca in een subtropische vallei ligt het stadje Gualaceo, bekend om zijn artesanaat, zijn folklore en om de prachtige rivier die er doorheen 

stroomt. Allereerst brengen we een bezoekje aan een familie die mooi textielwerk maakt. Hierna bezoeken we Ecuador ’s grootste orchideeëntuin en daarna rijden we verder 
naar Chordeleg dat bekend staat om zijn fijne juwelen en smeedwerk van edelmetalen. We eten een middagmaal in een plaatselijk restaurant en daarna bezoeken we Sigsig 

waar de Panamahoeden geweven worden en een werkplaats waar gitaren geproduceerd worden.  

Meenemen: bescherming tegen de zon en de regen, camera en water. 

Tijdsduur: 8 uren 

Inclusief: Engelstalige gids, transport, middagmaal    

Exclusief: inkom orchideetuin en musea

Posada del Angel - standard room double met ontbijt

dag 16 

Cuenca - Bezoek aan de koloniale stad op eigen krachten

Cuenca lijkt op Spanje in de 17de eeuw. De kasseien straten, de bloemrijke pleinen, de oude huizen met balkonnetjes, houten luiken en traliewerk.... Alles ademt de sfeer 

van de koloniale tijden. Maar Cuenca is ook een cultureel hoogstaande stad met enkele mooie musea. In de groene omgeving heb je de ruines van Inga Pirca, het Nationaal 

Park Cajas, de dorpjes Chordeleg, Gualaceo, Sigsig en Baños, ...

Posada del Angel - standard room double met ontbijt

dag 17

Transfer van Cuenca naar Puerto Lopez in privé-wagen (SP-talige chauffeur)

Deze mooie rit brengt je vanuit Cuenca met een lokale chauffeur via de hoogste toppen van de Andes naar zeeniveau. Je passeert onderweg alle klimaat- en 

vegetatiesoorten. Je vertrekt ' s ochtends vanuit de paramovegetatie en de eucalyptusbomen (rond de 4000 meter boven zeeniveau) om 's namiddags tussen de 

bananenplantages, kapokbomen en suikerrietplantages het strand te bereiken.  

Duur: 7 uren 

Niet inbegrepen: maaltijd onderweg

Mandala lodge- standard cabin double met ontbijt (hoogseizoen)

Hosteria Mandala ligt aan het strand van Puerto Lopez, op een paar minuutjes wandelen van het dorp. Dit erg mooie hotel, dat gerund wordt door een Zwitsers-Italiaans 

koppel heeft standard cabins, superior cabins en family cabins (met koelkast). De Mariposa cabin heeft ook een keukentje. Het hotel ligt aan de rand van het Nationaal Park 

Machalilla en je kan hier prachtige excursies in de omgeving maken. Het hotel ademt de tropische sfeer van de Ecuadoriaanse kust.  

Voor meer info zie www.hosteriamandala.info

dag 18 

De stranden van Los Frailes en Agua Blanca

Vandaag bezoek je Ecuador’s mooiste strand. Je kan naar het strand met de wagen of met de fiets. Los Frailes is op ongeveer drie kilometer verwijderd van Puerto Lopez. 
Aan het begin van de wandeling krijg je eerst wat uitleg over het gebied. De wandeling leidt je dan naar La Tortuguita, een strand met zwart zand, een uitkijkpost met zicht 

over de kust om uiteindelijk een strand te bereiken met prachtig wit zand. Hier kan je een tijd blijven voor we naar Agua Blanca vertrekken. Agua Blanca is een 

archeologische site middenin een natuurdomein. Je kan je hier onderdompelen in een meer dat medicinale eigenschappen heeft door zijn vulkanische oorsprong. Daarna 

keren we terug naar het hotel. Moeilijkheidsgraad: licht. Duur: ongeveer 6 uur. Inbegrepen: Engelstalige gids, transport, inkomst in de archeologische site en middagmaal. 

Meenemen: bescherming tegen de zon en de regen, sportief schoeisel en zwem gerief.

Mandala lodge- standard cabin double met ontbijt (hoogseizoen)

dag 19 

Isla de la Plata of klein Galapagos

Tijdens deze uitstap bezoek je dit mooie eiland, ook wel klein Galapagos genoemd. Het ligt op 25 km (ongeveer 1,5 uur varen) voor de kust van Puerto Lopez. Je vindt er, 

naast fregatvogels en keerkringvogels ook blauwvoet-, masker- en roodvoetsgenten en zelfs enkele Galapagosalbatrossen. Het eiland kan alleen met een gids van het park 

bezocht worden en je mag niet van de officiële paden afwijken. Je maakt er een wandeltocht van 2 uur en half met de natuurgids. Dan keer je terug naar de boot waar je 

schildpadden kan spotten.  Daarna kan je gedurende een uurtje snorkelen in de baai tussen zeeschilpadden en kleurrijke vissen. Op weg naar het eiland kan je tussen juni 

en september bultrugwalvissen spotten, die het gebied in grote getalen gebruiken als kraamkamer. Moeilijkheidsgraad: licht. Duur: 7 uur ongeveer. Inbegrepen: Engelstalige 

gids, transport, lunchbox en snorkelgerief. Exclusief: ingang Nationaal Park van 1 USD pp. Meenemen: windbreker voor op de boot, sportschoenen, waterfles, bescherming 

tegen de zon, zwem gerief en camera.

Mandala lodge- standard cabin double met ontbijt (hoogseizoen)

dag 20 

Te paard naar Bola de Oro (Nationaal Park Machalilla) - dagexcursie

Deze dagexcursie duurt ongeveer 7 uren en leert je het binnenland van de kust kennen. Te paard trek je met een gids vanuit het dorpje El Pital, langs de Rio Blanco  door 

het bos de bergen in. Je volgt een pad van ongeveer 8 km, dat door het nevelwoud tot 800 meter hoogte loopt. Je doorkruist enkele lokale gemeenschappen die van de 

tagua (plantaardig ivoor) leven. Het geschreeuw van de papegaaien begeleidt je de hele dag. Hier zitten veel brulapen, kapucijnapen en miereneters.   

Kinderen vanaf 10 jaar kunnen deze excursie maken. Inbegrepen: vervoer heen en terug, lokale gids, paarden en lunchpakket.

Mandala lodge- standard cabin double met ontbijt (hoogseizoen)

dag 21 

Transfer van Puerto Lopez naar luchthaven Guayaquil in privé-wagen  (SP-talige chauffeur)

Je wordt van het hotel in Puerto Lopez naar de luchthaven in Guayaquil gebracht (rit van +/- 4 uren).

Terugvlucht vanuit Guayaquil

Totaalprijs van dit reisvoorstel per persoon

2.664 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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