
Ekvador, z džunglo in Gallapagosom

Program po dnevih

A. Ekvador z džunglo in Gallapagosom, opisni program 

Ogledamo si Quito: stari del mesta, mitad del mundo, teleferico, mariscal Sucre in naredimo
enodnevni izlet do tržnice v Otavalu.

Nato se za štiri dni odpravimo odpravimo v amazonsko džunglo v narodnem
parku Cuyabeno, kjer se srečamo s plemeni, ki živijo v teh odmaknjenih krajih, obiščemo
šamana , v deblaku  lovimo piranje in se odpravimo na krajši treking po tropskem gozdu, kjer
nikoli ne veš kaj te čaka za naslednjim drevesom.

Nato se po aveniji vulkanov odpravimo na krajša trekinga okoli vulkana Cotopaxi in lagune 
Quilotoa  ter se v Banosu predajamo adrenalinskim užitkom (rafting, kanjoning, kolesarjeneje,
canopy…).

Naprej nas bo pot vodila na več kot le zanimivo vožnjo na strehi vlaka kjer se bomo spustili
čez Hudičev nos. Spoznali bomo Cuenco, kjer izdelujejo svetovno zanane panamske klobuke.

V poletnem času se bomo za en dan ustavili še v vasici Puerto Lopez kamor vsako leto
prihajajo kiti grbavci s svojimi mladiči.

Za konec celinskega Ekvadorja gremo v Guayaquil, največje ekvadorsko mesto s prelepim
maleconom reke Guayas ter simpatično sosesko La Penas.

Vrhunec potovanja pa je nedvomno ena najbolj zaželenih popotniških destinacij na svetu, ki jo
mi na polno užijemo na 5 dnevnem jadranju po Galapaških otokih. Tu je teorija evolucije dobila
svoj smisel. Doživeli bomo orjaške želve, pingvine, legvane, morske leve, ter neskončne vrste
ptic in živali, ki živijo samo na tem majhnem koncu sveta.

Nočitve: v hotelih brez lokalne kategorizacije in brez vključenih obrokov hrane, na Galapaških
otokih spimo na ladji.

Prevozi: deloma privatni prevozi (s kombiji), deloma z lokalnimi rednimi avtobusi.

Program priporočamo le tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

B. Ekvador z džunglo in Galapagosom, program po dnevih

22 dni (17 dni brez Gallapagosa)

1. Let proti Quitu kamor prispemo v večernih urah
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2. Ogled Quita: stari del mesta, nočitev

3. Ogled Quita: središče sveta Mitad del mundo, Teleferico, mariscal Sucre, nočitev

4. Enodnevni izlet do največje indijanske tržnice v Otavalu, 3 urni treking po kraterju Cuicocha,
nočitev

5. Dopoldne prosto za nakupe v Otavalu, popoldne 7 urna vožnja do Lago Agrio, nočitev

6. Začetek 4 dnevne avanture v amazonsko džunglo Cuyabeno

7. Džungla

8. Džungla

9. Povratek v Quito, nočitev

10. Enodnevni treking okoli vulkana Cotopaxi, nočitev v Latacungi

11. Enodnevni treking do lagune Quilotoa, nočitev v Banosu

12. Adrenalinski užitki ali relax, nočitev v Banosu

13. Vožnja po prelepi andski pokrajini okoli vulkana Chimborazo, nočitev v Cuenci

14. Dopoldne krajši treking po narodnem parku Cajas, popoldanski ogled Cuence, nočitev v
Cuenci

15. Vožnja do vasice Puerto Lopez, ogled kitov, nočitev (ogled kitov samo v poletnem terminu)

16. Vožnja proti Guayaquila, ogled mesta, nočitev

17. Let proti Galapaškim otokom, nočitev na ladji

18. Plovba po Galapaških otokih oz Gallapagosu

19. Plovba po Galapaških otokih oz Gallapagosu

20. Plovba po Galapaških otokih oz Gallapagosu

21. Plovba po Galapaških otokih in povratek, popoldanski let v Guayaquil ali Quito, povratek
proti domu

22. Prihod domov
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