Skræddersyet rejseprogram – Ecuador & Galapagos øerne
Program til:
Destination:

Ecuador & Galapagos

Varighed:

25 dage

Program start:

Den. 5. marts, 2016

Program slut:

Den. 29. marts, 2016

Dag 1 (5. marts)

Afgang fra DK og ankomst til Guayaquil, Ecuador.

I skal flyve fra Kastrup Lufthavn til den største by i Ecuador, Guayaquil, med en mellemlanding i
Amsterdam. Ved ankomst til lufthavnen i Guayaquil vil der være en chauffør der venter og kører jer
til jeres hotel i Guayaquil.
Mad inkl.:

Dag 2 (6. marts)

Kurs mod surfer- og dykkerbyen Montañita.

I dag vil i blive kørt til byen Montañita, som er en rigtig hyggelig by med massere kultur og
charme. Udover den specielle ”du er altid velkommen”- stemning, så er et dykkernes og surfernes
tilholdssted.
Mad inkl.: Morgenmad

Dag 3 (7. marts)

Montañita – Dykning

I dag er jeres første dykkertur, hvilket er sammen med vores fantastiske dykkerinstruktør og guide,
Victor. Herefter er eftermiddagen og aftenen fri, til god mad, drinks og hygge.

Mad inkl.: Morgenmad
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Dag 4 (8. marts)

Montñita - Surfing

I dag er tid til surfing! Der vil være en instruktør henne fra Victor, som vil lære jer de basale
teknikker og hjælper jer i gang med surfing!
Mad inkl.: Morgenmad

Dag 5 (9. marts)

Montñita til Guayaquil

I dag skal i tilbage til Guayaquil, hvor i vil tilbringe aftenen og natten, inden turen går til de
berømte Galapagos øer!
Mad inkl.: Morgenmad

Dag 6 (10. marts)

Fly til øen San Cristobal, Galapagos.

I dag skal i med flyveren til øen San Cristobal, Galapagos.
I vil blive taget imod af vores partner når i lander i lufthavnen og blive kørt til jeres hotel.
Der vil være lidt tid til at nyde de nye omgivelser og kigge jer lidt omkring, inden i skal hen og
prøve snorkel og dykker gear, samt blive briefet om næste dags aktiviteter. Vores partner er
lokaliseret nede på havnefronten, som er et af de smukkeste steder! Her vil i for første gang opleve
hvordan befolkningen lever sammen med dyrene, såsom søløverne der ligger på bænkene og
sover, pelikanerne der sidder på hegnet og hele atmosfæren.
Der er ikke nogle aktiviteter inkluderet denne eftermiddag, men vi har nogle forslag til hvad i kan
gøre på egen hånd. Vores partner vil til enhver tid hjælpe jer.


Besøge ”Interpretation Centret” og ”The Frigate Bird Hill”, hvor der er gratis adgang, tæt på
havnen og snorkel muligheder også.



BesøgeLoberia beach and cliff. Dette er et lille hike, med snorkel muligheder, gratis adgang
og er ligeledes tæt på havnefronten.



Sidste forslag er at tage en taxa til Highlands og besøge ”the Juncolagoon” og
gigantskildpaddernes reservat. (Ca. 60$ for taxa)

Mad inkl.: Morgenmad
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Dag 7-8 (11-12. marts)

San Cristobal.

Der er ikke nogle aktiviteter inkluderet de her dage, men vi har nogle forslag til hvad i kan gøre på
egen hånd. Vores partner vil til enhver tid hjælpe jer.


Besøge ”Interpretation Centret” og ”The Frigate Bird Hill”, hvor der er gratis adgang, tæt på
havnen og snorkel muligheder også.



BesøgeLoberia beach and cliff. Dette er et lille hike, med snorkel muligheder, gratis adgang
og er ligeledes tæt på havnefronten.



Sidste forslag er at tage en taxa til Highlands og besøge ”the Juncolagoon” og
gigantskildpaddernes reservat. (Ca. 60$ for taxa)

Mad inkl.: Morgenmad

Dag 9 (13. marts)

Dykning ved den verdenskendte Kicker Rock!

I dag står den på dykning ved intet mindre end Kicker Rock!
I vil skulle mødes om morgenen med dykkerguiden nede ved vores partner, hvorefter i vil sejle ud
mod Kicker Rock, hvor man bl.a. kan se søløver, tropiske fisk, rokker, skildpadder, rev hajer og hvis
heldig, hammerhajer.
I vil have 2 dyk, med en frokostpause imellem.
I vil være hjemme om eftermiddagen, med resten af dagen/aftenen fri for aktiviteter. Et forslag vil
være at gå en tur langs havnen, spise en god middag på en af restauranterne og bare nyde denne
perle!
Mad inkl.: Morgen- og middagsmad.
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Dag 10 (14. marts)

Santa Cruz.

Kl. 06:30 om morgenen vil i blive hentet og kørt til havnen, hvor i skal med båd til øen Santa Cruz.
Det tager omkring 2 timer og er en smuk sejltur!
Ved ankomst vil i blive mødt af ansatte os vores partner, som vil vise jer frem til hotellet i skal bo
på.
Dagen er fri til eget valg af aktiviteter, hvor vi anbefaler at i besøger noget af følgende:


The Grietas: Man kan tage en båd taxa (ca. 1$ pr. pers.) og herefter begynde en hike til ”the
Grietas”, som er klipper, lavet af vulkanudbrud, altså lava, på kysten ved Santa Cruz. Man
kan svømme i det flotte vand mellem klipperne, samt komme forbi en saltmine, som stadig
er aktiv.



Charles Darwin Station: Dette er stedet, hvor forskere fra hele verdenen kom, og stadig
kommer, med projekter omkring økosystemer, planter, dyreliv, analyse af vand, turristers
indflydelse på naturen og meget andet. Her kan man se gigantskildpadderne, hvor de avler
dem og sætter dem ud i naturen bagefter og her kan i også se forskellige og store leguaner
mm. (Anbefaler at gøre dette næste dag)



Tortuga Bay: Tag en taxa (ca. 2$) til indgangen til stranden Tortuga Bay. Her venter en gåtur
på ca. 3 km. Gennem en skov af kaktusser. En rigtig flot tur, hvor i til sidst ender på en af de
flotteste strande i kommer til at se i jeres liv. Stranden hedder Tortuga Bay, da hav
skildpadderne yngler på netop denne strand. Man skal være meget opmærksom på
strømmen i vandet og det anbefales derfor, at man ikke går særlig langt ud.
Det anbefales derimod at gå en tur langs stranden, hvor det kan lade sig gøre at se fugle
som ”Turnstone”, ”The American OysterCathcer”, ”plover” og ”Sandpiper”. (Prøv evt. at
google dem).
Efter lidt tids gang vil i komme til en ”gemt” bugt, hvor vandet er mere roligt og hvor i
derfor kan svømme.
Ydermere kan i tage på en lille gangsti, som fører til en kæmpe koloni af marine leguaner!

Omkring kl. 17-18 skal i mødes med vores folk inde ved hotellet igen, for at prøve dykkergear til
næste dag.
Mad inkl.: Morgenmad.
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Dag 11. (15. marts)

Fridag på Santa Cruz

Der er i dag ikke planlagt nogle aktiviteter på Santa Cruz, men vi foreslår at besøge én af følgende
attraktioner:


The Grietas: Man kan tage en båd taxa (ca. 1$ pr. pers.) og herefter begynde en hike til ”the
Grietas”, som er klipper, lavet af vulkanudbrud, altså lava, på kysten ved Santa Cruz. Man
kan svømme i det flotte vand mellem klipperne, samt komme forbi en saltmine, som stadig
er aktiv.



Charles Darwin Station: Dette er stedet, hvor forskere fra hele verdenen kom, og stadig
kommer, med projekter omkring økosystemer, planter, dyreliv, analyse af vand, turristers
indflydelse på naturen og meget andet. Her kan man se gigantskildpadderne, hvor de avler
dem og sætter dem ud i naturen bagefter og her kan i også se forskellige og store leguaner
mm. (Anbefaler at gøre dette næste dag)



Tortuga Bay: Tag en taxa (ca. 2$) til indgangen til stranden Tortuga Bay. Her venter en gåtur
på ca. 3 km. Gennem en skov af kaktusser. En rigtig flot tur, hvor i til sidst ender på en af de
flotteste strande i kommer til at se i jeres liv. Stranden hedder Tortuga Bay, da hav
skildpadderne yngler på netop denne strand. Man skal være meget opmærksom på
strømmen i vandet og det anbefales derfor, at man ikke går særlig langt ud.
Det anbefales derimod at gå en tur langs stranden, hvor det kan lade sig gøre at se fugle
som ”Turnstone”, ”The American OysterCathcer”, ”plover” og ”Sandpiper”. (Prøv evt. at
google dem).
Efter lidt tids gang vil i komme til en ”gemt” bugt, hvor vandet er mere roligt og hvor i
derfor kan svømme.
Ydermere kan i tage på en lille gangsti, som fører til en kæmpe koloni af marine leguaner!

Mad inkl.: Morgenmad.
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Dag 12. (16. marts)

Dykning ved Santa Cruz

I dag står den igen på dykning. Denne gang omkring Santa Cruz, som byder på mange flotte spots
rundt omkring. Der er specielt god mulighed for at se de store rokker og marine leguanerne i
vandet.
Endnu et godt dyk at krydse af i sin logbog!

Mad inkl.: Morgen og middagsmad.

Dag 13. (17. marts)

Tilbage til fastlandet, hovedstaden Quito, Ecuador.

Der vil her være tid fra morgenstunden, til at besøge Charles Darwin Station, samt shoppe
souvenirs, inden der er afgang mod lufthavnen på Baltra, hvor i vil flyve til Quito, hovedstaden i
Ecuador, hvor nye og anderledes oplevelser venter.
I skal flyve kl. 11.20 om formiddagen, så derfor anbefaler vi er stå tidligt op og besøge Charles
Darwin Centret.
Når i lander i Quito vil vores guide tage imod jer, samt tage jer med til hotellet, hvor i skal
overnatte.
NB!: Da det sidste dyk dagen før vil blive omkring kl. 15 og i først skal flyve kl. 11 denne dag, vil der
være gået mere end de anbefalede 12 timer, som skal gå før man flyver efter dykning på mere end
15 meters dybde.
Mad inkl.: Morgenmad.
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Dag 14. (18. marts)

Besøg ved ækvator.

I dag vil vores guide tage jer med til ækvatorlinjen, hvor der vil blive fortalt om Ecuadors historie,
der vil blive lavet lidt forsøg og aktiviteter, hvor man mærker den kræft, som der er på verdens
midte.
Mad inkl.: Morgenmad.

Dag 15. (19. marts)

Kurs mod Bañios!

I dag skal i med lokal bus til byen Bañios. Det at tage lokale busser er en oplevelse i sig selv, som vi
mener er en god kulturel oplevelse. Byen Bañios bliver betragtet som adrenalinens – og festernes
by. Der er utrolig mange muligheder for aktiviteter her, og vi har da også inkluderet nogle af de
bedste!
Mad inkl.: Morgenmad

Dag 16. (20. marts)

Rappelling!

I dag står den på rappelling, som er en utrolig fed oplevelse. Der er guide og udstyr med, så i skal
bare have en sjov og oplevelsesrig dag!
Resten af dagen er fri til hvad i nu ønsker.
Vores guide Veronica, er altid frisk på aktiviteter, på at vise jer rundt, tage med ud at spise og vise
jer spændende steder. Bare spørg hende og hun vil hjælpe jer.
Mad inkl.: Morgenmad.
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Dag 17. (21. marts)

Trek af vulkanen Chimborazo!

I dag skal i have en kæmpe oplevelse og en stor udfordring! I skal op at gå på den store vulkan
Chimborazo, hvor det kan lade sig gøre, at gå op til 5.500 meters højde, uden brug af professionelt
udstyr mm. I vil opleve hvordan luften bliver tyndere og tyndere jo længere i kommer op, samt
hvor hårdt det egentlig er at gå 10 skridt!
I skal mountainbike ned, hvilket er en god oplevelse i dejlig natur!
Hvor mange tilbringe desuden sin fødselsdag på en af Sydamerikas største vulkaner? Ikke mange!
Herefter tilbage til Bañios, hvor aftenen er fri.
Mad inkl.: Morgenmad.

Dag 18-19 (22-23. marts)

Fridage i Bañios med salsa og zip-line.

Vi har valgt, at lade et par dage være frie her i Bañios, da byen byder på så ufattelig mange
aktiviteter, så det er svært for os at vide, hvad i helst vil, men her er nogle forslag:


Swingjump



Bungeejump



Bulletfly



Klatring



Paraglidning



Boogies



Massage

Dette er nogle af de aktiviteter i kan vælge i Bañios og man må sige, at der er noget for
adrenalinen! Derudover har vi inkluderet undervisning i salsa lørdag d. 26 marts, som er en sjov og
glædelig oplevelse.
Der er ydermere inkluderet zip-line, hvilket i kan aftale med guiden, hvilken dag i skal gøre dette.
Mad inkl.: Morgenmad.
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Dag 20 (24. marts)

Kurs mod junglebyen Tena!

Vi forlader nu Bañios efter adrenalin og action, men det slutter ikke her. Nu skal vi videre mod
Tena, som er en by, der ligger ved og i, Amazonas jungle. På vejen vil i se nogle vandfald, samt
andet kultur, og det foregår igen i lokal bus.
Mad inkl.: Morgenmad

Dag 21 (25. marts)

Riverrafting!

I dag står den på riverrafting i Jatunyacu River, som er endnu en kanon oplevelse, med adrenalin,
teamwork og vand, som keywords.
Riverraftingen varer det meste af dagen og aftenen er herefter uden planlagte aktiviteter.
Mad inkl.: Morgenmad.

Dag 22 (26. marts)

Jungle trek og lokalt besøg.

I skal i dag på en jungle vandring, hvor i befinder jer ude i en del af verdens største
jungle/regnskov, som er en helt unik og fantastisk oplevelse! Der er planter, dyr og en fantastisk
historie knyttet til Amazonas, hvilket i vil blive fortalt om undervejs. På trekket vil i besøge et lokalt
samfund, som er ”indigenous”, hvilket vil sige, at de lever på traditionel vis og er indfødte. En
kulturel oplevelse i sent vil glemme.
Mad inkl.: Morgenmad.
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Dag 23 (27. marts)

Mod hovedstaden Quito.

Vi forlader Amazonas jungle, denne gang med taxa, hvor turen går tilbage til hovedstaden Quito.
Om eftermiddagen vil Veronica vise jer rundt i Quito by, som har en lang og fantastisk historie, som
hun vil fortælle jer.
Til aften vil der være ”Goodbyedinner” sammen med Veronica, og rejsen er ved at have nået sin
ende.
Mad inkl.: Morgen- og aftensmad.

Dag 24 (28. marts)

Afgang mod lufthavn, samt DK.

I vil blive kørt til Quito lufthavn, hvor i skal med fly tilbage til Danmark.
Mad inkl.: Morgenmad.

Dag 25 (29. marts)

Ankomst til København.

I vil i dag lande i København kl. 15:40
Mad inkl.: Morgenmad.
Oversigt
Programmet inkluderer følgende:

Programmet inkluderer ikke følgende:



Indgang til alle nævnte steder



Alkoholiske drikke



Entrancefee til Galapagos (130$ pr. pers.)



Drikkepenge



Guider



Mad der ikke er nævnt i programmet



Transport, i henhold til programmet.



Rejseforsikring



Måltider inkluderet i programmet



Aktiviteter nævnt som valgfrie/forslag



Overnatninger i hostels/hoteller



Udstyr i henhold til programmet



Løn til guider, chauføre mv.



Aktiviteter i henhold til programmet
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NB! Vi er åbne for ændringer og rettelse i programmet, hvis kunden har dette i tankerne. Rejsen
kan gøres kortere og længere, samt inkludere mere eller mindre, hvilket vil have en effekt på den
endelige pris.
Vi kan desuden hjælpe jer med en rejseforsikring, som dækker alle de aktiviteter i kommer ud for
på jeres rejse, lige fra ekstremsport til evt. tyveri. Dette gøres i samarbejde med Gouda
Rejseforsikring, hvilket sikre jer en af landets bedste rejseforsikringer, som Young Adventurers klar
anbefaler.

Pris: 72.900,- DKK. For 2 Pers.**Inkl. Flybilletter. ***
** Priserne er udregnet med den aktuelle dollarkurs pr. 28.01.2016. Prisen kan variere en smule alt
afhængig af, hvor lang tid efter tilbuddets afgivelse, dette accepteres.
Prisen er ligeledes udregnet med den aktuelle pris på flybilletter pr. 27.01.2016.
*** Prisen er ligeledes inkluderet en afgift til Rejsegarantifonden på 3%, da dette er en pakkerejse.
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