
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 - 14 dagen Andes + 4 dagen Amazone- COMFORT

Richtprijs 3 860 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  (vlucht) naar Amazone - dag 1 Amazone

dag 6  dag 2 Amazone

dag 7  dag 3 Amazone

dag 8  dag 4 Amazone - (vlucht) naar Quito

dag 9  stadstour en bezoek aan het evenaarsmuseum. Naar Mindo

dag 10  de watervallen van Mindo

dag 11  wandeltocht Yellow House Pad en naar Cotopaxi

dag 12  daguitstap Nationaal Park Cotopaxi en naar Baños

dag 13  Baños vrije dag - we suggereren wandeling naar Luna Volcan

dag 14  route der watervallen en naar Riobamba

dag 15  bezoek Chimborazo-vulkaan en naar Guamote

dag 16  bezoek dorpen rond Guamote en via Ingapirca naar Cuenca

dag 17  bezoek Nationaal Park Cajas

dag 18  Cuenca stadsbezoek en naar Guayaquil - terugvlucht

•  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
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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

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 

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

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

Vlucht van Quito naar Coca

Je wordt in de luchthaven opgewacht door een vertegenwoordiger van de lodge die je helpt bij het inchecken.  Na een vlucht van 30 minuten over de bergtoppen van de 

Andes, landen we op de kleine luchthaven van Coca van waaruit we met een klein busje naar de pier op de Rio Napo rijden.
Kanotocht van Coca naar de lodge

Een grote comfortabele overdekte motorkano brengt ons nu in een 2.5 uren durende tocht naar de pier van het Napo Wildlife Center (NWC). Onderweg nemen we een 

lunchpakket. Tijdens deze tocht kan je al verschillende lokale vogelsoorten (herons, kingfishers,..) spotten. Aan de pier van het NWC verfrissen we ons even en trekken dan 

verder ongeveer 1.5 uren met een boomkano, langs een smalle kreek peddelend, onder de bomen door naar de lodge aan de overkant van het meer. Onderweg is er grote 

kans dat je apen ziet, en verschillende grotere vogelsoorten zoals papagaaien, toekans en macaws. In de late namiddag kom je aan in de lodge aan de rand van het 

prachtige Añangu meer. Je krijgt er een welkomstdrankje en maakt kennis met de lodge en de mensen. Na het avondmaal is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het 

zoeken naar kaaimannen rond het meer.

Napo Cultural Center - 4D/3N standard cabin double

Napo Cultural Center ligt diep in het Yasuni-reservaat aan de oevers van de Río Napo. Het is de zusterlodge van het prestigieuze Napo Wildlife Center en wordt door de 

vrouwen van de lokale gemeenschap Añangu beheerd. Je raakt er vanuit Quito via een vlucht van 35 minuten en een tocht per motorkano van twee uren stroomafwaarts. 

Het Yasuni-reservaat met bijna 1 miljoen hectare regenwoud biedt je op één hectare meer biodiversiteit dan heel het Europese continent. De lodge telt een twaalftal mooie 

en luxueuze huisjes, allen met badkamer en balkon. Vanuit de lodge maak je excursies van een hele of halve dag, waarbij natuurexploratie hand in hand gaat met de 

verkenning van de lokale cultuur.  

Napo Cultural Center biedt all-in tours van verschillende dagen aan. 

Voor meer info zie www.napoculturalcenter.com

dag 6

Napo Cultural Center - dag 2

dag 7

Napo Cultural Center - dag 3

dag 8

Napo Cultural Center - dag 4

Vlucht van Coca naar Quito

De kano en het vliegtuig brengen je in enkele uren vanuit de lodge terug in Quito.

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

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

Casa El Eden - double superior room met ontbijt (4 kamers)
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dag 9

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

Transfer van Quito naar Mindo in privé-wagen

Deze rit met SP-talige chauffeur in privéwagen duurt ongeveer 2 uren.

Las Terrazas de Dana  - deluxe double room met ontbijt

Deze kleine luxueuze ecolodge, gerund door de Spaanse broer en zus (Ana en David), heeft ongetwijfeld een van de mooiste uitzichten over Mindo. Hij ligt midden in de 

natuur, maar je bent toch slechts op tien minuten wandelen van het centrum van Mindo. Hier kom je in een kleine, groene oase van rust terecht. Er zijn 4 luxury bungalows. 

In 2 ervan is er ruim plaats voor een kleiner 2-persoonsbed. En dan zijn er 2 deluxe bungalows met dubbel bed en 2 individuele bedden. Alle kamers hebben een privé terras 

waar je kan ontbijten en de lodge biedt ook massages en spa-behandelingen aan. Het zwembad is een aanrader! 

Voor meer info zie www.lasterrazasdedana.com

dag 10

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.

Las Terrazas de Dana  - deluxe double room met ontbijt

dag 11

Wandelen langs het Yellow House pad

Dit uitgestrekte privé bos - 500 hectaren groot - beschikt over goed onderhouden paden die je hoog het bos in leiden en prachtige uitzichten bieden op de vallei. Langs het 

pad tref je vlinders, vogels en prachtige bloemen. En als je geluk hebt  zie je misschien gordeldieren, stekelvarkens, miereneters, en misschien zelfs de Andes brilbeer. Het 

pad ligt op vijf minuten lopen van de stad maar is een wereld apart. De wandeling duurt ongeveer drie uren. 

Inbegrepen: vervoer, inkom Yellow House en Engelstalige gids

Transfer van Mindo naar Cotopaxi in privé-wagen

Deze rit in privéwagen met Spaanstalige chauffeur duurt ongeveer 3 uren.

El Porvenir - traditional double room met ontbijt

Deze kleurrijke hacienda ligt aan de voet van 2 vulkanen: de Cotopaxi en de Rumiñahui. Op onbewolkte momenten zie je ze majestueuze vulkaan achter de hacienda 

schitteren en bij een heldere nachthemel zie je duizenden sterren. De hacienda heeft acht mooie suites en vijf standard kamers. Alle kamers hebben een eigen badkamer. 

De suites beschikken over een open haard en toegang tot de spa. In de spa vind je een jacuzzi, Temascal baden en je kan je er laten masseren. De hacienda verhuurt 

paarden en mountainbikes en heeft een uitgebreid wandelnetwerk. Voor de kinderen is er een leuk klimparcours en veel speelruimte. Er is een restaurant met Ecuadoraanse 

en buitenlandse gerechten. 

Voor meer info zie www.tierradelvolcan.com

dag 12

De Cotopaxi vulkaan

De chauffeur pikt je ’s ochtends op aan het hotel. Het Nationaal Park ligt op een uur rijden van Quito. Op onbewolkte dagen kan je de berg al van ver bewonderen. Na een 
korte stop aan het Mariscal Sucre informatiepunt, waar je wat uitleg krijgt over de streek en de vulkaan rijden we verder tot 4500 m hoogte. Van hieruit trekken we naar de 

refuge die 365 meter hoger ligt. Het is een zeer steile wandeling die ons minstens een uur kost gezien de grote hoogte. Daarna dalen we af naar het Limpiopungo meer dat 

aan de voet van de vulkaan ligt. Dit meer wordt gevoed door een vulkaangletsjer; je ziet hier vaak wilde paarden grazen en Andesvossen jagen. Daarna keren we met de 

wagen terug naar het hotel. 

Moeilijkheidsgraad: licht-matig.   

Meenemen: bescherming tegen de zon en de regen, water, sportief schoeisel, camera en warme kleren. 

Tijdsduur: 6 uren 

Inclusief: Engelstalige gids, transport en lunchbox

Transfer van Cotopaxi naar Baños in privé-wagen

De Spaanstalige chauffeur pikt je op aan het hotel en brengt je naar het hotel in Baños. Deze rit door het gebergte duurt ongeveer 2 uren.

Casa del Balcon - appartement 2 a 3 personen met ontbijt

Casa del Balcon ligt in het gezellige centrum van Baños op wandelafstand van de katedraal en van de thermische baden. Het biedt zes kamers van verschillende grootte 

aan. Je hebt individuele kamers maar ook een appartement met keuken, badkamer, terras en slaapkamer. In de prijs is de inkom inbegrepen van de thermale baden van het 

Luna Volcan hotel dat ongeveer op een kwartier rijden van Casa del Balcon ligt en waar je vanuit het stadje ook naartoe kan wandelen. 

Voor meer info zie casadelbalcon.com

dag 13

Het stadje Baños

Door zijn ligging aan de voet van de actieve vulkaan Tungurahua en omringd door natuurlijke en geneeskrachtige warmwaterbaden, heeft Baños zich snel ontwikkeld tot een 

allround toeristenstad met veel restaurants, hotels en talloze mogelijkheden tot ontspanning. Je kan in en rond Baños prachtig wandelen, mountainbiken, rotsklimmen, raften 

en regenwoudexcursies opzetten, en daarna een actieve dag afsluiten met een bezoek aan de thermische baden. Vergeet ook de mooie kerk op het centrale plein (een 

lokaal bedevaartsoord) niet te bezoeken.

We suggereren deze activiteit die men op eigen krachten kan uitvoeren:

Wandelen vanuit Baños (1800 mts) naar Luna Runtun (2350 mts) - op eigen krachten.

Aan het uiteinde van de Avenida Maldonado loopt een pad omhoog de bergen in. Na één a twee uren wandelen bereik je de achterkant van het mooiste hotel van 

Baños: Luna Runtun. Hier is een cafetaria met een prachtig uitzicht over de stad en de omringende bergen. Je kan er goedkoop iets eten of drinken. Iets hoger dan de 

cafetaria volg je de splitsing naar rechts en daal je terug af naar Baños via el Mirador de la Virgen. Duur: 3 a 4 uren. Optioneel: Engelstalige gids

Casa del Balcon - appartement 2 a 3 personen met ontbijt
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dag 14

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

Transfer van Baños naar Riobamba in privé-wagen

Deze rit van 2 uren door het Andesgebergte brengt je naar Riobamba.  Je rijdt met een Spaanstalige chauffeur langs de actieve vulkaan Tungurahua.

Hacienda Abraspungo - standard room double met ontbijt

Dit mooie hotel is ondergebracht in een eeuwenoude haciënda. Er zijn 38 comfortabele kamers, allen genoemd naar een berg in Ecuador en ingericht met veel aandacht 

voor de koloniale stijl. Alle kamers hebben directe toegang tot de prachtige tuinen. In het restaurant verrassen de chefs je met een culinair hoogstaande Ecuadoriaanse 

keuken. Vanuit het hotel kan je deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals paardrijden, wandelen, etc. Je bevindt je hier in een rustige buitenwijk van Riobamba op zo´n 

vijf minuutjes rijden van het centrum. 

Voor meer info zie haciendaabraspungo.com

dag 15  

Bezoek aan de Chimborazo vulkaan (privé)

Een gids neemt je mee naar het Nationaal Park. De witte piek van de Chimborazo (6310 meter) is het centrum van het gelijknamige natuurreservaat. De kans dat je er 

vicuña's (een verwant van de lama) tegenkomt is groot. Er is een eerste berghut op 4800 meter van waaruit je kan gaan wandelen naar de tweede berghut die ligt op 5000 

meter. Je kan deze mooie dagtocht optioneel combineren met een spectaculaire afdaling per mountainbike (20 USD pp - min. 2 pers).  Inclusief: gids (Engelstalig); vervoer; 

warme jas; lunchpakket; inkom Nationaal Park.  

Duur:  5 uren zonder fietsen - 7 uren met de fiets

Transfer van Riobamba naar Guamote in privé-wagen (SP-talige chauffeur)

Je wordt door een lokale chauffeur in het hotel opgehaald en in een privé-wagen naar Guamote gebracht.  

Duur: 1 uur

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 16 

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.

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.

Santa Lucia - standard room double met ontbijt buffet

Santa Lucia ligt in het centrum van Cuenca en behoort tot de bekende Veintimilla familie. Deze geldt als een begrip voor het hotelwezen in Cuenca. Het huis waarin het hotel 

werd ondergebracht, werd in 1859 gebouwd door de eerste gouverneur van de provincie, Manuel Vega. Het gebouw werd ondertussen grondig gerestaureerd, waarbij de 

koloniale stijl bewaard bleef, met toevoeging van moderne luxe en comfort. Het hotel beschikt over prachtige kamers en suites. Je kan hier kiezen uit 2 restaurants. Er is 

keuze uit een gourmetkeuken, een nationale en internationale keuken en een oriëntale keuken. Na het diner kan je in de bar genieten van een heerlijke cocktail. 

Voor meer info zie santaluciahotel.com

dag 17  

Bezoek aan Nationaal Park Cajas - privé-uitstap

Het Nationaal Park Cajas telt ongeveer 200 meren en ligt tussen 3200 en 4600 meter boven de zeespiegel. We vertrekken 's morgens uit Cuenca en bezoeken eerst de 

lager gelegen gebieden van het Nationaal Park, Llaviucu genaamd, die op ongeveer 3200 meter hoogte liggen. We wandelen hier ongeveer anderhalf uur voor we naar het 

hoger gelegen gebied trekken. Daar ontspringt een van de mooiste en grootste meren van het park, La Toreadora genaamd. Aan de oevers van dit meer groeit de Polylepis 

of papierboom. We wandelen hier ongeveer twee uur en half en trekken daarna terug richting bewoonde wereld voor het middagmaal in een restaurant dat typische 

gerechten van de streek aanbiedt.  

Moeilijkheidsgraad: licht – matig.  
Meenemen: bescherming tegen de zon en de regen, camera, water, warme kledij en stevige wandelschoenen. 

Tijdsduur: +/- 7 uren 

Inclusief: Engelstalige gids, transport en maaltijd

Santa Lucia - standard room double met ontbijt buffet

dag 18 

City tour Cuenca (halve dag) - privé-uitstap

Met een Engelstalige gids brengen we een bezoekje aan de mooiste plekjes van de stad. We wandelen door de San Sebastian wijk en brengen een bezoek aan de mooiste 

pleintjes, straatjes en kleine kerkjes. We maken een stop aan het museum van Moderne Kunst en trekken vervolgens verder naar een werkplaats waar de bekende Panama-

hoeden gemaakt worden. We bezoeken het panoramapunt van Turi waar we een prachtig zicht hebben over de stad en keren dan terug naar het hotel. De gids past het 

bezoek graag aan aan je interesses en voorkeuren. 

Tijdsduur: +/- 4 uren 

Inclusief: Engelstalige gids en transport   

Exclusief: inkom musea.
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Transfer van Cuenca naar Guayaquil in privé-wagen (SP-talige chauffeur)

Tijdens deze mooie rit rijd je met een lokale SP-talige chauffeur van Cuenca naar Guayaquil. De weg daalt geleidelijk af van het Andesgebergte naar de kustvlakte.  

Duur: +/- 4 uren.

Terugvlucht vanuit Guayaquil

Totaalprijs van dit reisvoorstel per persoon

3.860 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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