EKWADOR: GALAPAGOS, RÓWNIK I WULKANY

Kraj: Ekwador
Liczba dni: 17
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/43/
Galapagos – ta nazwa sprawia, że serca podróżników biją szybciej. Zobaczysz wyspy będące domem gigantycznych
żółwi i innych endemicznych gatunków. Możesz pójść śladem Karola Darwina i poszukać własnej teorii ewolucji.
Poza tym, w Ekwadorze czeka cię mnóstwo atrakcji: spacer po równiku, zwiedzanie zabytkowego Quito i Cuenca,
barwny targ w Otavalo, górskie trekkingi, gorące źródła, ekscytujące raﬁtngi oraz inkaskie ruiny w Ingapirca.

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU DO EKWADORU I NA GALAPAGOS
1. Przedstawienie certyﬁkatu szczepień pełną dawką lub negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej
niż 72h przed wylotem do Ekwadoru / na Galapagos
2. Wypełnienie deklaracji zdrowotnej: https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec

1 DZIEŃ - WYLOT Z POLSKI I PRZYLOT DO QUITO
Przelot do Quito. Zakwaterowanie w hotelu.
(Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!)

2 DZIEŃ - QUITO - ŚRODEK ŚWIATA
Zwiedzanie Quito, miasta położonego na wysokości 2850 m n.p.m., wpisanego na listę dziedzictwa narodowego
UNESCO. Zobaczymy barokowe kościoły, zespoły klasztorne i białe kolonialne domy. Pojedziemy do Mitad Del
Mundo (środek świata) - miejsca, przez które przebiega równik. Tam, w muzeum, przeprowadzimy ciekawe
eksperymenty, które możliwe są tylko na równiku!

3 DZIEŃ - MINDO – LAS MGLISTY
Wycieczka do Mindo. Czeka na nas las mglisty, położony na zboczach gór. Zatopimy się w tropikalnej roślinności,
aby obserwować "rajskie" ptaki (kolibry, tukany, papugi itd.). Odwiedzimy motylarnię, a chętni będą mogli
"przelecieć" na linach ponad lasem i podziwiać z góry piękny ocean drzew (canopy 10 odcinków). Wieczorem
powrót do Quito.

4 DZIEŃ - OTAVALO - CUICHOCA
Odwiedzimy jeden z najbardziej znanych i malowniczych targów Ameryki Południowej w Otavalo. Następnie
wybierzemy się nad Lagunę Cuichoca. Powrót do Quito.

5 DZIEŃ - PARK NARODOWY COTOPAXI
Przejazd do Banos, miasta położonego pod czynnym wulkanem. Po drodze wizyta w Parku Narodowym
Cotopaxi, gdzie będzie można podziwiać widok na słynny wulkan Cotopaxi, jeden z najwyższych na świecie,
urzekający swym idealnie stożkowym kształtem.

6 DZIEŃ - BANOS
Bliskość dżungli i wulkanu nadają Baños niepowtarzalny i idylliczny charakter - można się tu zrelaksować w
miasteczku lub ponownie zażyć gorących kąpieli. Chętni żądni emocji mają wiele opcji do wyboru: rafting,
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canyoning, całodzienna wycieczka do dżungli lub skok na linie ze 100 m mostu.

7 DZIEŃ - BANOS
Odpoczynek w Banos. Chętni korzystają ze źródeł termalnych lub innych wycieczek fakultatywnych (za dodatkową
opłatą).

8 DZIEŃ - RUINY INGAPRICA - CUENCA
Całodniowy przejazd do Cuenca. Po drodze zatrzymamy się, by zobaczyć największe ruiny inkaskie w Ekwadorze
Ingaprica ("kamienny mur Inkow"), zamieszkałe wcześniej przez lud Cañari. Spacer po tym miejscu pozwoli Wam
wyobrazić sobie jak żyli Inkowie i Cañari, jakie były ich zwyczaje i obrzędy. Nocleg w Cuenca.

9 DZIEŃ - CUENCA
Cuenca, a właściwie: Santa Ana de los cuatro rios de Cuenca, bo tak brzmi pełna nazwa tego trzeciego co do
wielkości miasta Ekwadoru. Określana mianem kulturalnej stolicy kraju. Zabytkowe centrum miasta, które
zobaczymy, zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy zabytkowe kościoły, muzeum
Pumapungo i pospacerujemy po urokliwych uliczkach miasta.

10 DZIEŃ - PARK NARODOWY EL CAJAS - GUAYAQUIL
Przejazd do Guayaquil, największego miasta Ekwadoru i głównego portu. Po drodze zatrzymamy się na spacer w
Parku Narodowym El Cajas przez piękny dziewiczy las. Tutejsze mokradła są pochodzenia polodowcowego, a na
terenie parku znajduje się ponad 200 jezior.

11 DZIEŃ - GALAPAGOS: WYSPA SANTA CRUZ
Rano przelot z Guayaquil na wyspę Baltra, odbiór z lotniska i transfer na wyspę Santa Cruz. Po drodze z lotniska
zwiedzimy rezerwat Chato, który pozwala odwiedzającym zobaczyć olbrzymie żółwie w ich naturalnym
środowisku podczas suszy. Jest to również dobre miejsce do obserwowania ptaków endemicznych. Przejazd do
bliźniaczych kraterów wulkanicznych Los Gemelos. Spacer wśród bogatej, endemicznej roślinności wyspy.
Zakwaterowanie w hotelu popołudniu.

12 DZIEŃ - GALAPAGOS: WYSPA ISABELA
Całodzienna wycieczka grupowa na wyspę Isabela (czas przejazdu łodzią ok 2 godz.) Na Isla Isabela w Centro de
Crianza poznamy historię niezwykłego gatunku, jakim są żółwie gigantyczne. Podczas spaceru po wyspie
zobaczymy m.in. różowe ﬂamingi i ptaki wędrowne, takie jak rybitwa, cyraneczka i orła rybaczka. Następnie
będziemy snurkować przy wyspach Tintoreras, gdzie oprócz rekinów białopłetwych znajdziemy tutaj lwy morskie,
legwany morskie, głuptaki, kraby, żółwie morskie, pelikany i osobliwe pingwiny z Galapagos. Powrót do hotelu na
wyspie Santa Cruz.

13 DZIEŃ - GALAPAGOS: WYSPA PINZON
Całodzienna wycieczka na wyspę Pinzon (czas przejazdu łodzią ok 1 godz.) Tam będziemy snurkować w
towarzystwie rekinów roślinożernych, żółwi morskich, iguan i setek kolorowych ryb. Lunch na łodzi. Powrót
popołudniu na wyspę Santa Cruz.

14 DZIEŃ - GALAPAGOS: WYSPA SANTA CRUZ
Po śniadaniu płyniemy do Las Grietas (ok 10 min), czyli kanionu szczelinowego z wysokimi ścianami
wulkanicznymi, wypełnionymi szmaragdowozieloną wodą. Woda w Las Grietas jest mieszanką wody morskiej, która
wpływa z jednego końca, i wody słodkiej, która przenika z drugiego. Chronione ściany sprawiają, że woda
jest krystalicznie czysta i bardzo spokojna bez prądu – idealna na relaksującą kąpiel. Następnie wizyta w Stacji
Naukowej Charles Darwin, biologicznej stacji badawczej prowadzonej przez Fundację Karola Darwina.Po
południu przejście na piękną, niepowtarzalną na całym świecie plażę w zatoce Tortuga, gdzie można obserwować
m.in. występujące tylko na Galapagos legwany morskie. Tam czas na pływanie, odpoczynek. Popołudniu powrót do
hotelu.

www.kiribaticlub.pl

Kiribati Club

Strona 2 z 3

15 DZIEŃ - GALAPAGOS - GUAYAQUIL
Po śniadaniu czas na ostatnie spacery na wyspie. Transfer na lotnisko na wyspę Baltra. Przelot do Guayaquil.
Odbiór z lotniska i transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny.

16 - 17 DZIEŃ - WYLOT DO POLSKI
Rano czas wolny. Następnie trasfer na lotnisko i wylot z Ekwadoru. Przylot do Polski następnego dnia.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

02.03 - 18.03 2023

5180.00 EUR + 1000.00 PLN

03.07 - 19.07 2023

5180.00 EUR + 1000.00 PLN

10.08 - 26.08 2023

5180.00 EUR + 1000.00 PLN

14.09 - 30.09 2023

5180.00 EUR + 1000.00 PLN

02.11 - 18.11 2023

5180.00 EUR + 1000.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT:
bilety lotnicze główne Warszawa - Quito oraz Guayaquil - Warszawa
bilety lotnicze wewnętrzne Guayaquil - Galapagos - Guayaquil
transfery z/na lotniska w Ekwadorze i na Galapagos
transport prywatnym busem według programu
ZAKWATEROWANIE:
15 noclegów (pokoje 2-os. z łazienką)
WYŻYWIENIE:
śniadania
WYCIECZKI:
Mitad del Mundo
Park Narodowy Cotopaxi
wyspa Isabela
wyspa Pinzon
POZOSTAŁE:
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC
50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie, transportu lokalnego w miastach (taxi, watertaxi itp.): ok. 250 USD/os.
wyżywienia: ok. 25-30 USD/os. dziennie
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26
PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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