
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 + 4 dagen Amazone + 4 dagen Kust - LUXE

Richtprijs 4 247 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  (vlucht) naar Amazone - dag 1 Amazone

dag 7  dag 2 Amazone

dag 8  dag 3 Amazone

dag 9  dag 4 Amazone - (vlucht) naar Quito

dag 10  vlucht naar Manta - Machalilla dag 1

dag 11  Nationaal Park Machalilla: Los Frailes

dag 12  Nationaal Park Machalilla: Isla de la Plata

dag 13  naar Guayaquil en 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.

Hacienda Cusin - standard room double met ontbijt

Haciënda Cusin is een gerestaureerd, 17de-eeuws landgoed. De haciënda is gelegen op 2.600 meter hoogte, in de buurt van het San Pablo-meer en op 5 minuten met de 

wagen van Otavalo. Ja kan hier een wandeling maken door de vijf hectare aangelegde tuinen met prachtige begroeing, vijvers en patio´s. Daarenboven biedt de haciënda 

uitzicht op de bergen Imbabura en Cotacachi. Je kan dineren in het bijhorende restaurant, met groenten, fruit en specerijen uit eigen kweek, of in een van de restaurantjes 

gelegen aan de oevers van het meer.  

Voor meer info zie www.haciendacusin.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.

Hacienda Cusin - standard room double met ontbijt

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
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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 - deluxe (jacuzzi) 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 Gangotena  - Luxury Room double met ontbijt

Casa Gangotena is een erg mooi luxehotel, gelegen in het hartje van koloniaal Quito, aan de Plaza San Francisco. Rondom het hotel liggen de belangrijkste 

bezienswaardigheden van koloniaal Quito. Het pand werd opgetrokken in neoklassieke en in Art Deco stijl. Ook het interieur werd volledig aan deze stijl aangepast. Het hotel 

telt twintig luxury rooms, acht plaza rooms en drie suites. Casa Gangotena heeft een bekend restaurant van culinair erg hoog niveau en er is een uitstekende cocktailbar met 

zicht over het stad. 

Voor meer info zie www.casagangotena.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 Gangotena  - Luxury Room double met ontbijt

dag 6

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 Wildlife Center - 4D/3N standard cabin double

Napo Wildlife Center is één der mooiste en meest authentieke lodges van het Zuid-Amerikaans Amazonegebied. Hij ligt diep in het oerwoud, aan de oever van een 

gigantisch meer en wordt op ecologische wijze gerund door de plaatselijke Añangu gemeenschap. Je wordt hier enkele dagen lang ondergedompeld in hun leven en kijkt 

samen met hen naar de prachtige omringende flora en fauna. De lodge is in natuurlijke materialen opgetrokken maar is erg luxueus. Inbegrepen zijn de overnachtingen, alle 

maaltijden, transport over water, alle excursies (in het woud ligt een mooie kleilik waar je 's ochtends papagaaien kan spotten), lokale inheemse gids en engels-spaanstalige 

natuurgids, ingang Nationaal Park Yasuni, regenponcho's en rubberlaarzen.  

Voor meer info zie www.napowildlifecenter.com

dag 7  

Napo Wildlife Center - dag 2

dag 8

Napo Wildlife Center - dag 3

dag 9

Napo Wildlife 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 Gangotena  - Luxury Room double met ontbijt
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dag 10

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 Manta

Een vlucht van 30 minuten brengt je naar de luchthaven van Manta.

Transfer van luchthaven van Manta naar Puerto Cayo in privé-wagen

Een Spaanstalige chauffeur pikt je op en brengt je naar het hotel in Puerto Cayo. Tijdsduur: ongeveer 1 uur.

Las Tanusas - Main House standard suite Ocean View double met ontbijt

Las Tanusas is zonder twijfel een van de mooiste plekjes aan de Ecuadoriaanse kust. Deze eco-lodge bevat slechts tien kamers die over alle comfort en luxe beschikken. 

De lodge wordt mee beheerd door Rodrigo Pacheco, een bekende kok die door Alain Ducasse (eigenaar van verschillende sterrenrestaurants) werd opgeleid. Het hotel heeft 

dan ook een eigen restaurant, Boca Baldivia, waar alleen exclusieve gerechten worden geserveerd met ingrediënten recht uit de zee en uit de omgeving. Daarnaast heeft de 

lodge een mooi zwembad met zicht op zee, een eigen spa waar je terecht kan voor massages en andere wellness behandelingen, een privé strand en je kan er ook yoga 

lessen volgen. 

Voor meer info zie www.tanusas.earth

dag 11 

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.

Las Tanusas - Main House standard suite Ocean View double met ontbijt

dag 12

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.

Las Tanusas - Main House standard suite Ocean View double met ontbijt

dag 13

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

4.247 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, 19/04/2022

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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