
																																																		 	

																	Amazing Ecuador 
       15-daagse rondreis + eventuele verlenging  

             5-daagse Galapagos eilanden 

     

 
Ecuador: het land van de Evenaar! De centrale hooglanden worden 

gedomineerd daar imposante vulkanen, in het oosten bevindt zich de 
dampende wildernis van het Amazonewoud, in het westen een 1000km 
lange kustlijn. De mooie steden, Quito, Cuenca en Guayaquil, de typische 

Indianenmarkten, kleine Andesdorpjes, prachtige watervallen en 
bergmeren, ....je valt op een relatief klein oppervlak (ongeveer 9x België) 
van het ene uiterste in het andere.  Zuid-Amerika in een notendop. En.... 

niet te vergeten de wonderbaarlijke Galapagos eilanden (mogelijke 
verlenging) met hun unieke fauna en flora.  



																																																		 	

      
ROUTE: Quito – Otavalo – Quito – Cotopaxi – Tena – Baños – 
Chimborazo – Guamote – Alausi – Sibambe – Alausi – Cuenca – Guayaquil 
– (Galapagos – Guayaquil). 

 

REISPROGRAMMA 

Dag 1 

Vlucht Brussel – Quito - Aankomst in Quito en transfer naar Hotel Casa 
Aliso – www.casaaliso.com  

 

Dag 2 

Na het ontbijt, verwelkoming en briefing door de plaatselijke agent. 

Pick up door Engelssprekende chauffeur/gids voor Citytour en bezoek aan 
Mitad del Mundo, het evenaarsmonument. 

Authentieke tour door de hoofdstad van Ecuador – wandeling door de 
gezellige straatjes met uitleg over deze stad en haar geschiedenis, alsook 
een ritje op de teleferico. Daarna bezoek je het evenaarsmonument dat op 
ongeveer 25 km ten noorden van Quito ligt. 



																																																		 	

Hoogtepunten van deze tour: 

- Iglesia Compañia de Jesus, Iglesia de Santo Domingo, Iglesia San 
Francisco. 

- Calle La Ronda, de oudste straat van Quito met vele restaurants, 
cafés, winkeltjes,... 

- Teleferico: bestaat sinds 2005 en ligt op de flanken van de Pichincha 
vulkaan – vertrekt vanop 3117m hoogte en brengt je naar Cruz 
Loma op 3947m hoogte – één van de hoogste kabelliften van Zuid-
Amerika. 

- Equatorial monument – Inti Ñan museum: de evenaar! 

Inkom Iglesia Compañia, Teleferico en Intiñan museum inclusief. 

Overnachting Casa Aliso. 

 

 

Dag 3 

Ontbijt. 

Deze dagtour draait allemaal rond de Indiaanse gemeenschappen rond 
Otavalo (reistijd Quito – Otavalo 1u30’ – 2u). De ambachten en 
handwerken markt van Otavalo is één van de grootste van het continent. 
Dit is de “place to be” voor het kopen van  souveniers. Na een vrij bezoek 
aan deze markt brengt de gids jullie naar de nabije omgeving van 
Otavalo, waar je o.a. een bezoekje brengt aan een familie die hoeden 
maakt op ambachtelijke wijze. In een ander klein dorpje in de omgeving 
ga je naar een weverij waar tapijtjes, sjaals en ponchos worden gemaakt. 
Bij nog een andere familie zie je hoe grote matten worden gemaakt van 



																																																		 	

Totora riet. Dit groeit in de meren van de hooglanden. Hier geniet je ook 
van een typische lunch (inclusief). 

Overnachting Casa Aliso. 

        

Dag 4 

Vandaag bezoeken jullie het Cotopaxi Nationaal Park. (rit 1u30’) 

Dit wondermooie park bevindt zich in de centrale hooglanden met de 
typische, imposante Cotopaxi vulkaan als middelpunt. Cotopaxi is met zijn 
5897m hoogte één van de hoogste actieve vulkanen in de wereld. Het is 
een paradijs voor bergwandelaars, mountainbikers en ruiters. Je kan er 
allerlei wilde dieren en vogels spotten: wilde paarden lama’s, herten 
brilberen, condors, vossen, .... 

De eerste stop is aan het beschermd natuurgebied rond de Limpiopungo 
lagune op 3880m hoogte, daarna rijden jullie verder op de flanken van de 
vulkaan tot 4576m hoogte, waar een plaatselijke gids jullie verwelkomt en 
uitleg geeft over deze spectaculaire reus. Wie het ziet zitten krijgt de kans 
om te klimmen tot aan Refugio José Rivas op ongeveer 4800m., tot net 
onder de gletsjer. Met open weer heb je hier een prachtig uitzicht op de 
omgeving. De anderen genieten van de mooie omgeving en uitzichten op 
de lagere flanken van de vulkaan. Permit NP incl. 

Overnachting Hacienda El Porvenir. www.tierradelvolcan.com  

								 	



																																																		 	

Dag 5 

Vandaag ruilen jullie de hooglanden in voor het Amazone regenwoud! Van 
contrasten gesproken. Na het ontbijt worden jullie opgepikt door de 
chauffeur (Spaanstalig) en naar Tena gebracht (rit 4 – 5u). Vanaf hier 
varen jullie met een gemotoriseerde kano ongeveer een halfuurtje 
stroomopwaarts op de Arajuno rivier tot aan de Itamandi Ecolodge voor 
een verblijf van 3d/2n. Verwelkoming en briefing door een Engelstalige 
natuurgids en daarna late lunch (niet incl.). 

Als de zon is onder gegaan, krijg je de kans om een avondwandeling 
(optioneel) te doen in de omgeving van de lodge. Op deze wandeling hoor 
je de nachtelijke geluiden van de jungle, ga je op zoek naar vleermuizen, 
uilen, insecten, tarantulas, kikkers en mogelijk slangen. Bij een heldere 
nacht is de sterrenhemel wonderbaarlijk mooi. 

Diner (incl.) en overnachting Itamandi Ecolodge www.itamandi.com  

 

 

Dag 6 

Heel vroeg in de ochtend (rond 6u), voor het ontbijt, maak je een uitstap 
naar een Saladero voor papegaaien. Een Saladero is een kleirots en 
modderpoel, zeer rijk aan mineralen, die vele papegaaien en kleurrijke 
parkieten aantrekt, vooral heel vroeg in de ochtend. Een heel spectaculair 
zicht en prachtige fotogelegenheid. Daarna gaat het terug naar de lodge 



																																																		 	

voor een deugddoend ontbijt. Na het ontbijt maak je een wandeling met 
de deskundige gids (Engelstalig) door primair en secundair regenwoud en 
leer je heel wat bij over de fauna en flora in deze unieke biotoop. Je ziet 
en/of hoort allerlei insecten, kleurrijke tropische vogels, apen, reptielen, 
.... 

Daarna Lunch (incl.) en siësta. 

In de namiddag breng je een bezoek aan een inheemse Kichwa 
gemeenschap, waar je kennismaakt met hun typische levenswijze en hun 
interactie met het regenwoud. Hier wordt ook gedemonstreerd hoe het 
befaamde “Chicha” , een gefermenteerde yucadrank, wordt gemaakt en 
.....natuurlijk mag je ook proeven J. Speciaal voor jullie zullen de 
kinderen van de gemeenschap nog een traditioneel dansje opvoeren.  

Terug in de lodge krijg je nog de gelegenheid om deel te nemen aan een 
(optionele) workshop artisanaal chocolade maken. 

Dinner (inclusief). 

Overnachting Itamandi Ecolodge. 

		 														     

 

Dag 7 

Na het ontbijt verlaten jullie de lodge terug in de richting van Tena, waar 
de chauffeur jullie opwacht om naar Baños te rijden. 

Baños de Agua Santa, is een stadje in het oosten vd Tungurahua provincie 
in het centrum van Ecuador. Het is een zeer aangename plaats tussen de 



																																																		 	

Amazone en de Andes, waar heel wat te beleven valt: van 
warmwaterbronnen en heerlijke massages tot heel wat avontuurlijke en 
extreme sporten. Na een kort bezoek aan het stadje vervolgen jullie met 
de “Ruta de las cascadas”. Verschillende indrukwekkende watervallen 
worden bezocht – Je kan op een rustige manier, al wandelend, genieten 
van deze mooie natuur, maar je kan ook een primitieve kabellift nemen 
over de canyon of een bungeejump maken of gaan ziplinen....alles is 
mogelijk. 

De eerste waterval “El Pailon del diabolo” is de grootste en meest 
spectaculaire – er is een ganse route uitgestippeld met platformen en 
trappen, zodat je de waterval langs alle kanten kunt bewonderen. 

Daarna gaat het verder langs nog andere watervallen en spectaculaire 
zichten en de Agoyan dam, die een groot deel van Ecuador van 
electriciteit voorziet. 

           

In de namiddag brengen jullie nog een bezoek aan de “Casita Del Arbol”, 
uitzichtspunt waar je bij helder weer een prachtig uitzicht hebt op de 
Tungurahua vulkaan en het stadje. Aan deze idyllische boomhut hangen 2 
schommels waarmee je letterlijk boven de wolken kunt schommelen! 

 																											        



																																																		 	

Deze uitstap is met Spaanstalige chauffeur – privé transport – inkom El 
Pailon del diabolo en Manto de la novia waterval inclusief. 

Overnachting Hotel La Floresta www.laflorestahotel.com     

 

Dag 8 

Vrije dag in Baños om te genieten van de thermale baden, waarvoor het 
plaatsje bekend staat. Er zijn verschillende publieke baden, de beste zijn 
die onder de waterval. Het beste tijdstip is vroeg in de ochtend of na 18u. 
Of ga kijken hoe de befaamde “melcochas” (caramellen) gemaakt worden. 

 

Overnachting Hotel Floresta. 

 

Dag 9 

Vandaag gaat de trip naar Guamote, onderweg wordt er nog een bezoek 
gebracht aan het Chimborazo Ecological Reserve. Chimborazo is met zijn 
6310m de hoogste berg van Ecuador. Het is heel boeiend om deze reus te 
zien! Terwijl je rijdt op de flanken van deze uitgestorven vulkaan, heb je 
de kans om Vicuñas te zien. Er wordt gereden tot op 4850m hoogte en 
daar krijg je de kans om van de omgeving te genieten en foto’s te nemen 
of degenen die kunnen en zin hebben, klimmen nog een stukje verder tot 
de eerste refugio op 5060m hoogte. Permit NP incl. 

In de namiddag gaat het verder naar Guamote. Guamote en omgeving is 
de meest traditionele regio van Ecuador. 95 % van de bevolking is van 
Indiaans bloed, terwijl voor gans Ecuador dit percentage maar 16 % is. 



																																																		 	

Guamote zelf heeft ongeveer 5000 inwoners, maar in de bergen rondom, 
leven nog ongeveer 40 000 mensen in kleine gemeenschappen. 

 

Overnachting Intisisa Guesthouse www.intisisa.com  

 

Dag 10 

Intisisa, een van oorsprong Belgisch initiatief,  is niet alleen een mooie 
Guesthouse, maar is ook een “educational project” met heel mooie 
initiatieven. Vrijwilligers leiden hier een kleuterklasje, er wordt les 
gegeven in snit en naad, Engels, werken met computer, muziek maken, 
.... 

Na deze kennismaking doen we een rondrit door de bergen. We leren hier 
over de geschiedenis van deze regio en de Indiaanse cultuur en tradities. 
We stoppen in een schooltje en gaan op bezoek bij een plaatselijke wever 
die toont hoe de typische ponchos van Alpacawol worden gemaakt. We 
bezoeken ook een Indiaanse familie in Chacaza en zien hoe zij leven in 
hun “Choza”, een typische berghut.  

Daarna rijden we door de schilderachtige omgeving terug naar Guamote. 
Degenen die willen kunnen vanaf de “Choza” ook terug wandelen naar 
Guamote (in ong. 1.5u). 

Overnachting Intisisa Guesthouse. 

 



																																																		 	

Dag 11 

We gaan verder in Zuidelijke richting naar Cuenca.... onderweg pikken we 
nog het wondermooie traject mee op de “Nariz del Diablo” trein. 

Dit is een echt spectaculaire treinrit van Alausi naar Sibambe, het is het 
steilste treintraject ter wereld! Je daalt ongeveer 535m in minder dan 12 
km. In Sibambe aangekomen, word je verwelkomd met traditionele dans. 

Route Alausi – Sibambe – Alausi in ongeveer 2.5u (op di en zo) 

In de late namiddag aankomst in Cuenca. 

Overnachting Santa Lucia Hotel www.santaluciahotel.com  

 

 

Dag 12 

Cuenca is de ideale stad om te voet te verkennen, de smalle straatjes zijn 
perfect om in rond te slenteren en te genieten van de mooie koloniale 
architectuur. Een Engelstalige gids neemt jullie mee naar de meest 
interessante plaatsen in deze leuke stad. 

Overnachting Santa Lucia hotel. 

 

Dag 13 

Na een deugddoend ontbijt gaat de reis verder naar de grootste stad van 
het land, Guayaquil.  Deze stad heeft ongeveer 2.5 miljoen inwoners en is 



																																																		 	

gelegen waar de Guayas rivier uitmondt in de zee. Er heerst een tropisch, 
vochtig klimaat. 

Highlights Guayaquil: 

- Parque Centenario:  het grootste park, plein van de stad – vanaf 
hier loop je makkelijk naar de “Mercado Central”, de lokale markt. 

- Parque Seminario (voormalig Parque Bolivar) of Parque de las 
Iguanas: hier zie je landleguanen van soms wel een meter lang, niet 
1 of 2, maar tientallen! 

- Metropolitan Cathedral: aan het Parque Seminario. 
- Malecon 2000: de mooie wandeldijk (2.5 km lang) langs de Guayas 

rivier. 
- The Moorish Tower: op de Malecon. 
- Las Peñas: het oudste gedeelte van de stad vol met felgekleurde 

karakteristieke huizen. 

        

Overnachting Hotel Unipark www.uniparkhotel.com  

 

Dag 14 

Transfer naar de luchthaven voor vlucht huiswaarts of naar Galapagos 
Eilanden. 

 

Dag 15 

Aankomst in Brussel. 

 

 

 

 



																																																		 	

Dit programma kan eventueel verlengd worden met 5 dagen Galapagos, 
dan wordt het een 20-daagse reis. 

Let op! Alle hotels zijn onder voorbehoud van plaats – zeker wat betreft 
Itamandi lodge – deze kan vervangen worden door Casa Del Suizo en hun 
programma is (lichtjes) anders dan dat van Itamandi – betreft hier dag 5 
en 6. 

Inclusief 

- Goede hotels op basis van kamer en ontbijt 
- Transport met Spaanstalige chauffeur 
- Alle uitstappen beschreven in het programma 
- Engelstalige gidsen in Quito, Otavalo, Cotopaxi, Chimborazo, 

Guamote, Nariz Del Diablo en Cuenca 
- Andere maaltijden zoals vermeld in programma 
- Sommige inkomgelden – zie programma 
- Bij aankomst verwelkoming door lokale agent met info pakket, een 

flesje water en quinoa koekjes. 
- 24/7 assistentie van lokale agent 

 

Exclusief 

- Overige maaltijden  
- Sommige inkomgelden – zie programma 
- Fooien 
- Andere persoonlijke uitgaven 
- Intercontinentale vlucht – zie richtprijs hierboven 
- Budget ter plaatse (fooien, maaltijden, drankjes, fac. Tours, 

inkomgelden.....) 350 – 400 € 

 

Meer details over verlenging Galapagos – op aanvraag. 

 

          

		 


