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AMAZONIX
16-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
22 EC01 28.03.22 12.04.22 € 9.590 € 10.990 ■

22 EC02 12.09.22 27.09.22 € 9.590 € 10.990
22 EC03 07.11.22 22.11.22 € 9.990 € 12.490
23 EC01 31.03.23 15.04.23 € 9.990 € 12.490

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■ voor programma zie andersdananders.be
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E C U A D O R

Dag 1 BRUSSEL – QUITO

We vertrekken vanuit Brussel naar Quito. In de late namiddag landen 

we in de hoofdstad vanwaar we naar ons hotel SAN JOSE DE PUEMBO  

rijden. Daar dineren en overnachten we. (D)

Dag 2 QUITO – AMAZONE

Vandaag start ons avontuur in de Amazone met een vlucht vanuit 

de Ecuadoraanse hoofdstad naar Puerto Francisco de Orellana, ook 

wel Coca genoemd. In amper een half uurtje bereiken we het stadje 

dat genoemd is naar de ontdekker van de Amazone, Francisco de 

Orellana. Van hieruit brengt de bus ons rechtstreeks naar het dok 

aan de Napo rivier. Onderweg krijgen we een picknicklunch. Na 

een tocht van twee uur aan boord van een gemotoriseerde kano 

strekken we even de benen op weg naar een inham waar kleinere 

kano’s op ons wachten. Dwars door de lagune van Garzacocha varen 

we naar ons prachtig gelegen hotel LA SELVA AMAZON ECOLODGE 

& SPA. Na de welkomstcocktail komen we even tot rust in de 

kamer en maken we kennis met de jungle. Onze Amazonegidsen 

nemen ons mee op een wandeling of kanotocht waarbij we al een 

interessante inleiding krijgen over de verschillende ecosystemen van 

het tropische regenwoud. We dineren en overnachten in de ecolodge. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 3-4 AMAZONE 

Onze lodge ligt in het hartje van de Ecuadoraanse Amazone, 

vlakbij het Yasuní Nationaal Park in een streek met de grootste 

biodiversiteit ter wereld. We vinden er een ongeziene variatie aan 

planten, zoogdieren, vogels en insecten. Onze reis staat helemaal 

in het teken van de natuur. We starten dan ook bij deze lodge die 

in 2012 gerenoveerd werd met ecologische bouwmaterialen uit 

nabijgelegen bamboeplantages. De comfortabele kamers hebben een 

balkon met uitzicht over de lagune of het weelderige woud. Er is ook 

een observatietoren van 40 meter hoog waar we kunnen uitkijken 

over de kruin van de jungle en aapjes en kleurige vogels kunnen 

spotten. In het regenwoud is er heel wat te doen en te zien, dus 

de dag begint vroeg. De wandelingen en kanotochten vormen een 

uitgelezen kans om wildlife te ontdekken. Tijdens vrije momenten 

kunnen we ook vissen op piranha’s in de lagune. Aan de overkant 

van de Napo rivier ligt een kleibank waar honderden papegaaien en 

parkieten komen eten van de mineraalrijke ondergrond. Ook een 

bezoekje bij een lokale Kichwa familie mag zeker niet ontbreken. 

’s Avonds ontdekken we, onder de prachtige open sterrenhemel, 

het leven van nachtzoogdieren zoals de vleermuis, maar we spotten 

ook boa’s, kaaimannen en uilen. Lunchen en dineren doen we in de 

lodge. (2O,2L,2D)

Dag 5 AMAZONE – QUITO – OTAVALO

Na het ontbijt varen we per kano naar Coca, onze laatste halte 

voor we terug naar de bewoonde wereld reizen. Op weg naar 

Quito bewonderen we het diepgroene woud nog eenmaal vanuit 

de lucht. Bij aankomst zetten we onze reis verder naar Otavalo. 

Onderweg krijgen we een picknicklunch en houden we halt bij een 

rozenkwekerij. Rozen behoren tot de belangrijkste exportproducten 

van Ecuador. De weg naar Otavalo is bezaaid met kleine 

indianendorpen. De witgekalkte huisjes tekenen er zich af tegen het 

dramatische Andeslandschap. Aan de voet van de Imbaburavulkaan 

ligt het San Pablomeer met daarrond de dorpjes die de kern van 

de Otavalo gemeenschap vormen. We genieten van het avondmaal 

in HACIENDA CUSÍN, een prachtig gerestaureerde haciënda uit de 

koloniale tijd. Daar overnachten we ook. (O,picknicklunch,D)

Dag 6 OTAVALO – QUITO

Na een vroeg ontbijt bezoeken we de beroemdste indianenmarkt 

van Ecuador in Otavalo. De Plaza de Ponchos vormt het commerciële 

centrum van de stad. Tussen de vele marktstalletjes op dit plein 

vinden we onder andere de wevers die hun kleurrijke wandkleden, 

truien, poncho’s en andere producten uitstallen. Daartussen 

weerklinken steeds weer de rustgevende klanken van Andesmuziek. 

Daarna verkennen we de straten van Otavalo. Hier dragen de leden 

van alle indianenstammen hun eigen klederdracht, maar geen enkele 

stam is zo bekend als de otavaleños. De combinatie van goudkleurige 

halskettingen, geborduurde bloezen, veelkleurige ceinturen van de 

vrouwen met de lange paardenstaarten, vilten hoeden, katoenen 

sandalen en wollen poncho’s van de mannen vormen ontegensprekelijk 

een prachtig plaatje. Na de lunch in een lokaal restaurant rijden we 

verder naar Laguna Cuicocha. Dit diep azuurblauw meer is ontstaan 

in de krater van de slapende Cotacachivulkaan. Tijdens een korte 

wandeling genieten we van prachtige uitzichten op de vulkaan en 

het Cuicochameer. In de late namiddag rijden we terug naar Quito 

voor het avondmaal. We overnachten in het luxueuze vijfsterren 

SWISSÔTEL. (O,L,D)
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A M A Z O N I X

Dag 7  QUITO – COTOPAXI NATIONAAL PARK – QUITO

Na ons ontbijt rijden we zuidwaarts via de Pan Americanaweg 

richting het Cotopaxi Nationaal Park. Dit park is genoemd naar de 

gelijknamige vulkaan Cotopaxi, een Kichwa naam voor ‘Nek van 

de Maan’. Met zijn 5.897 meter is dit een van de hoogste actieve 

vulkanen ter wereld, de op een na hoogste berg van Ecuador en 

de eerste besneeuwde vulkaan die we tegenkomen vanuit Quito. 

Het nationaal park is maar liefst 33.000 hectare groot en bezit 

onvoorstelbaar veel verschillende dier- en plantensoorten. We kunnen 

er herten, vossen en meer dan 90 soorten vogels waarnemen. 

Met wat geluk spotten we zelfs de Andescondor. We maken een 

wandeling rond het Limpiopungomeer. Op zo’n 3.900 meter rust 

dit meer aan de voet van de Cotopaxivulkaan. Met een beetje geluk 

spotten we er wilde paarden. Na ons bezoek rijden we terug naar 

Quito waar we dineren. We overnachten in ons hotel. (O,L,D)

Dag 8 QUITO – CUENCA 

Na het ontbijt is het tijd voor het Casa del Alabadomuseum, een ware 

schatkamer aan precolumbiaanse kunst. De invloed van de Inca’s 

is niet te onderschatten, maar de geschiedenis vertelt ons dat de 

bakermat van de Ecuadoraanse beschaving dateert van ver voor de 

komst van de Inca’s. We maken kennis met het knusse centrum van 

koloniaal Quito tijdens een korte wandeling. We vertrekken vanaf de 

Plaza de la Independencia met El Sagrario en de 16e-eeuwse torens 

en portieken. In de Calle de las Siete Cruces vinden we de kerk van 

La Compañía de Jesús, de kroon op de barokke kunst van Ecuador. De 

bombastische altaren, muren en plafonds zijn er versierd met maar 

liefst 700 kilogram Incagoud. Ook heel bijzonder is de Iglesia de San 

Francisco die deels werd opgetrokken uit stenen van oude Incaruïnes. 

De kerk maakt deel uit van het grootste kloostercomplex van Zuid-

Amerika. Vervolgens brengen we een bezoek aan het Equatorial 

Monument dat het midden van de wereld aangeeft op 0°. In het 

etnografisch museum krijgen we een beter beeld van de verschillende 

etnische groepen die Ecuador rijk is. We lunchen nabij het monument. 

Daarna zetten we koers naar de luchthaven voor de binnenlandse 

vlucht naar Cuenca. Nabij het koloniale centrum ligt ons hotel CRUZ 

DEL VADO waar we dineren en overnachten. (O,L,D)

YASUNÍ NATIONAAL PARK

Het Yasuní Nationaal Park werd in 1989 door Unesco erkend 
als biosfeerreservaat en biedt hiermee een duurzaam evenwicht 
tussen de bescherming van het milieu en het behoud van de 
inheemse bevolkingsgroepen. Het is een van de meest biodiverse 
tropische regenwouden ter wereld en speelt een belangrijke rol 
in het behoud van de globale biodiversiteit. Het is bovendien 
het woongebied van verschillende indiaanse stammen zoals de 
Kichwas en de Waorani. Zij leven nog steeds diep in het woud, 
afgesloten van de buitenwereld. De toekomst van het park en de 
gezondheid en levenswijze van de stammen staan echter onder 
enorme druk, aangezien de bodem grote voorraden olie bezit; het 
belangrijkste exportproduct van Ecuador. De overheid heeft dus 
de moeilijke taak om een balans te vinden tussen economische 
ontwikkeling enerzijds en natuurbehoud anderzijds. Met het 
oog hierop werd het Yasuní ITT-project opgestart. Dit initiatief 
waarborgde het behoud van het natuurpark, haar biodiversiteit 
en het territorium van de inheemse volkeren. De inkomsten die 
het land misliep door niet-ontginning dienden gecompenseerd te 
worden op internationaal vlak. Regeringen en privébedrijven, maar 
ook particulieren konden zich Yasunícertificaten aanschaffen die 
ervoor zorgden dat de overeengekomen hoeveelheid petroleum 
in de ondergrond bleef. Enkel zo kon Ecuador inspelen op haar 
belangrijke wereldrol op klimatologisch vlak, maar tegelijkertijd 
ook ingaan op de toenemende eisen van haar bevolking voor een 
betere levensstandaard.
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E C U A D O R
Dag 9 CUENCA

Na het ontbijt gaat onze aandacht uit naar het historische centrum 

van Cuenca. De stad is barok, niet alleen qua architectuur, kunst 

en literatuur, maar vooral diep in de ziel van haar bewoners en 

bezoekers. Cuenca is al eeuwenlang een intellectueel centrum met 

een grote aantrekkingskracht voor dichters, schilders, advocaten en 

psychologen. Uit de universiteit ontsproten veel van Ecuador’s grote 

geesten. Hierdoor kreeg Cuenca haar bijnaam: ‘het Athene van 

Ecuador’. De leukste manier om de sfeer van de stad te proeven 

is al wandelend. We flaneren langs de indrukwekkende kathedraal, 

gezellige pleinen en parkjes en het kleurrijke bloemenmarktje van 

Plaza del Carmen. Langs de waterkant staan schitterende koloniale 

bouwwerken waarin marmer uit de omliggende groeven verwerkt is. 

We lunchen in de stad. We maken ook kennis met de ateliers waar 

typische panamahoedjes gewassen en gekleurd worden. Ook andere 

ambachten zoals ikat weven en filigraan behoren tot het erfgoed van 

deze stad. We genieten van een smakelijk diner en overnachten in 

het hotel. (O,L,D)

Dag 10 CUENCA – CAJAS NATIONAAL PARK – GUAYAQUIL

Na het ontbijt vertrekken we naar Cajas, een 28.800 hectare 

uitgestrekt beschermd merengebied gelegen op een hoogte tussen 

3.000 en 4.000 meter. We maken een wandeling met panoramisch 

uitzicht langs de meren. Het gebied werd gevormd door intense 

vulkanische activiteiten en gletsjervorming. Dit park is een absoluut 

hoogtepunt voor landschapsfotografen en liefhebbers van lama’s en 

alpaca’s. Na onze picknicklunch rijden we verder naar Guayaquil en 

bewonderen we onderweg de mooie landschappen van de páramo. 

We rijden langs de bananen- en cacaoplantages van de kustvlakte. Bij 

aankomst in Guayaquil starten we met een kort stadsbezoek. Daarbij 

springen de contrasten tussen traditie en vernieuwing in het oog. 

Tegen de avond rijden we naar het vijfsterrenhotel WYNDHAM waar 

we dineren en overnachten. (O,picknicklunch,D)

RONDREIS 22 EC01 & 22 EC02:  
De westelijke Galápagoseilanden

Deze rondreis focust op de westelijke Galápagoseilanden met als blik-
vanger het eiland Fernandina met Punta Espinoza. Het luxecruiseschip 
Santa Cruz II is aanzienlijk groter dan La Pinta en beschikt hierdoor over 
meer faciliteiten zoals een gym, bubbelbaden en zelfs een bibliotheek.

Dag 11 GUAYAQUIL – GALÁPAGOS: SANTA CRUZEILAND

Na het ontbijt maken we ons klaar voor een spannende etappe van 

de reis. We nemen een binnenlandse vlucht vanuit Guayaquil naar de 

Galápagoseilanden. Bij aankomst ligt ons expeditieschip, de SANTA 

CRUZ II CRUISESCHIP, al op ons te wachten. De Santa Cruz brengt 

ons naar de mooiste plekjes van de westelijke Galápagoseilanden. 

Na de verwelkoming en een lunch aan boord, bezoeken we in de 

namiddag het eiland Santa Cruz. Het op een na grootste eiland van 

de Galápagos is centraal gelegen in de eilandengroep waardoor 

het een belangrijke uitvalsbasis vormt. De noordwestkant van het 

eiland bij Cerro Dragon, thuisbasis van fascinerende landschappen 

met brakwater lagunes die druk bezocht worden door fregatvogels, 

vinkachtigen en flamingo’s, vormt de start van onze wandeling 

landinwaarts. De weg brengt ons naar de top van Dragon Hill die haar 

naam te danken heeft aan de unieke inheemse kolonie landleguanen 

die hier werd aangetroffen in 1975. Naast genieten van een prachtig 

uitzicht over het kustlandschap, gaan we dan ook op zoek naar de 

landleguanen, die dankzij gezamenlijke inspanningen voortleven tot 

op de dag van vandaag. We genieten van een cocktail aan boord, 

gevolgd door een heerlijk diner. (O,L,D)

Dag 12 GALÁPAGOS: ISABELA & FERNANDINA-EILAND

Na het ontbijt verkennen we per panga de dramatische kustlijn 

van het grootste eiland van de Galápagosarchipel. De specifieke 

geologie van Isabela springt meteen in het oog en kent haar 

oorsprong in het samengaan van wel vijf vulkanen die nog steeds 

actief zijn. Het noordelijke Punta Vicente Roca is een broedplaats 

voor Galápagosaalscholvers, fregatvogels, nazcagenten en 

blauwvoet jan-van-genten. Ook Galápagospinguïns en de moeilijk 

te onderscheiden Galápagoszeeberen- en leeuwen voelen zich hier 

thuis. Voor de lunch is er tijd om te snorkelen of een tochtje te maken 

op de glasbodemboot langs de kliffen want het onderwaterleven stelt 

hier niet teleur. De Galápagos groene schildpad komt voor in hoge 

concentratie en ook ontmoetingen met andere mariene soorten zoals 

maanvissen, zeepaardjes en barracuda’s zijn niet uitgesloten. Onze 

volgende stop is Punta Espinoza gelegen op het jongste eiland van 

de archipel: Fernandina. Het is een van de meest ongerepte plekken 

op onze planeet omdat er nooit diersoorten zijn geïntroduceerd. Het 

woeste landschap kent een intact ecosysteem en tegelijkertijd de 

hoogste bevolkingsdichtheid zeeleguanen. Hun territorium delen ze 

met Galápagoszeeleeuwen, buizerds- en pinguïns en felrode krabben, 

die een mooi contrast vormen met de donkergrijze gladde lava en 

cactussen. Dineren en overnachten doen we aan boord. (O,L,D)

Dag 13 GALÁPAGOS: SANTA CRUZEILAND

Na het ontbijt gaan we aan land op het eiland Santa Cruz. We brengen 

een bezoek aan het wetenschappelijke centrum Charles Darwin in de 

baai van Puerto Ayora. Hier worden de Galápagosreuzenschildpadden 

en de landleguanen bestudeerd en gekweekt. We luisteren er naar een 

interessante uiteenzetting over de verschillende biologische facetten 

van de eilanden. Hierna begeven we ons naar de hooglanden van 

het eiland, waar we genieten van een lunch en een kijkje nemen 

bij de Galápagosreuzenschildpadden in het wild. Zo ontdekken we 

een compleet verschillend ecosysteem dat gepaard gaat met koelere 

temperaturen. We keren terug naar het schip voor het diner en 

overnachting. (O,picknicklunch,D)
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E C U A D O R
Dag 14 GALÁPAGOS: FLOREANA-EILAND

Vandaag staat helemaal in het teken van Floreana, het eiland dat het 

meeste menselijke invloed heeft gekend. De noordelijke kustlijn van 

het eiland bestaat uit een doolhof van kanalen die we bezichtigen 

vanuit de panga. Ook naderen we Baroness Cove, een heuvel die 

adembenemende uitzichten biedt over het eiland. We gaan aan land 

bij Post Office Bay om de historische brievenbussen te bekijken die al 

meer dan twee eeuwen dienst doen als postkantoor van de archipel. De 

eerste walvisvaarders plaatsten deze om te communiceren met andere 

schepen en het thuisfront. Na de lunch aan boord nemen we opnieuw de 

panga om de onderwaterwonderen rond Champion Islet te verkennen. 

Dit kleine rotseiland nabij Floreana bezoeken we al snorkelend of met 

de glasbodemboot en staat bekend als locatie bij uitstek om wildlife te 

spotten vanwege het heldere water. Na deze ervaring brengt een natte 

landing ons op Punta Cormorant, waar het zand een lichtgroene kleur 

kent vanwege de aanwezigheid van het olivijnmineraal. In de naburige 

lagune flaneren rooskleurige Amerikaanse flamingo’s. We genieten hier 

nog eenmaal van de symfonie van waadvogels vooraleer we terug aan 

boord gaan voor het diner. (O,L,D)

RONDREIS 22 EC03:
De oostelijke Galápagoseilanden

Tijdens deze rondreis gaan we met het kleinschalig, exclusief cruise-
schip La Pinta op expeditie naar de oostelijke Galápagoseilanden met 
als hoogtepunt het eiland Española. 

Dag 11 GUAYAQUIL – GALÁPAGOS: SOUTH PLAZA-EILAND

Na het ontbijt maken we ons klaar voor een spannende etappe van

de reis. We nemen een binnenlandse vlucht vanuit Guayaquil naar

de Galápagoseilanden. Bij aankomst ligt ons expeditieschip, de LA

PINTA CRUISESCHIP, al op ons te wachten. De La Pinta brengt ons

naar de mooiste plekjes van de noordelijke Galápagoseilanden. Na de

verwelkoming aan boord krijgen we wat meer uitleg over het programma,

gevolgd door een lunch. In de namiddag staat het eilandje South Plaza op

het programma. Dit is het kleinste eiland van de Galápagosarchipel dat we

kunnen bezoeken. Toch vinden we hier een grote diversiteit. Zo heeft het

eiland een van de grootste populaties aan landleguanen. Overal duiken

leguanen op, die smullen van de vruchten van de enorme cactussen op

het eiland. Het eiland is vooral bekend door zijn endemische plant die

in de droge tijd het eiland met een rood gekleurd tapijt bedekt. Doordat

het eiland naar één kant afhelt, wordt de zuidkant begrensd door hoge

kliffen met allerlei vogels zoals de fregatvogel, de zwaluwstaartmeeuw,

de roodsnavelkeerkringvogel en verschillende soorten jan-van-genten. We

genieten aan boord van een heerlijke cocktail en ons diner. (O,L,D)

Dag 12 GALÁPAGOS: SANTA FE & SAN CRISTÓBAL-EILAND

Na het ontbijt meren we aan bij het eiland Santa Fe. We worden

meteen verwelkomd door de zeeleeuwen die op het witte strand liggen

te zonnebaden. Hier gaan we op zoek naar de groengele landleguaan

die alleen op dit eiland voorkomt. Ook worden we verrast door de

enorme vijgcactussen die wel vijf meter hoog kunnen worden. Met een

beetje geluk komen we ook hier de Galápagosbuizerd tegen. Daarna

is er nog tijd om te snorkelen of te ontspannen op de glasbodemboot.

We genieten van een lekker middagmaal aan boord. In de namiddag

gaan we aan wal op het eiland San Cristóbal waar we eerst stoppen bij

het broedcentrum van de reuzenschildpad in Cerro Colorado. Deze plek

is enorm belangrijk voor het behoud van deze diersoort die in de 19e

eeuw bijna volledig uitgeroeid was. In de omliggende bossen huizen

tientallen vogelsoorten en de inheemse lavahagedis. Bij terugkeer

krijgen we een korte briefing en dineren we aan boord. (O,L,D)

Dag 13 GALÁPAGOS: SAN CRISTÓBAL-EILAND

Na het ontbijt gaan we opnieuw aan wal op het eiland San Cristóbal.

Met het water tot aan onze knieën wandelen we naar het meest

oostelijke punt van het eiland: Punta Pitt. Dit punt wordt gevormd

door een steile heuvel met een wijde krater. Wanneer we naar boven

wandelen, krijgen we een spectaculair uitzicht over de kustlijn. Dit

is de enige plaats waar de drie soorten jan-van-genten en de twee

types fregatvogels samenleven. Na de wandeltocht nemen we een

verfrissende duik vooraleer we terug aan boord gaan voor de lunch.

Daarna vaart het schip naar een belangrijke broedplaats voor vogels

van de Galápagosarchipel: Cerro Brujo. Naast de Darwinvink en de jan- 

van-gent met blauwe voetjes zien we hier ook een zeeleeuwenkolonie.

Op dezelfde oevers wandelde Darwin in september 1835. San Cristóbal

was immers het eiland waar hij voor de eerste keer voet aan wal zette

op de Galápagos. We dineren aan boord. (O,L,D)

Dag 14 GALÁPAGOS: ESPAÑOLA-EILAND

’s Ochtends meert ons schip aan bij de rotsen of een steiger op

Punta Suárez, Isla Española, ook wel Hood Island genoemd. Hier

wacht ons een boeiende wandeling op lavaterrein, op zoek naar de

unieke zeevogelkolonies, zoals de Nazca en blauwvoet jan-van-gent,

fregatvogels, vinken, zwaluwstaartmeeuwen en spotvogels. We zien

hier ook zeeleguanen met een felle driekleur en een broedplaats voor

zeeleeuwen. Van april tot december kunnen we albatrossen spotten. We

lunchen aan boord. Na de lunch reizen we verder tot in Gardner Bay.

Op een wit koraalstrand observeren we zeeleeuwen, spotlijsters en

verschillende soorten vinken. Iets verder op de rotsen komen we ook de

felrode krabben tegen. Dit is de ideale plek om te snorkelen of een tochtje

te maken met de glasbodemboot. We keren terug naar het schip voor

een korte briefing en genieten aan boord van het afscheidsdiner. (O,L,D) 

RONDREIS 23 EC01:  
De noordelijke Galápagoseilanden

Deze rondreis focust op de noordelijke Galápagoseilanden met als blik-
vangers het eiland Genovesa en het eiland Bartolomé. Ook hier varen 
we met het luxecruiseschip La Pinta.
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Nationaal ParkDag 11 GUAYAQUIL – GALÁPAGOS: SANTA CRUZEILAND

Na het ontbijt maken we ons klaar voor een spannende etappe van 

de reis. We nemen een binnenlandse vlucht vanuit Guayaquil naar 

de Galápagoseilanden. Bij aankomst ligt ons expeditieschip, de LA 

PINTA CRUISESCHIP, al op ons te wachten. De La Pinta brengt ons 

naar de mooiste plekjes van de noordelijke Galápagoseilanden. Na de 

verwelkoming en lunch aan boord, bezoeken we in de namiddag het 

eiland Santa Cruz. Het op een na grootste eiland van de Galápagos 

is centraal gelegen in de eilandengroep waardoor het een belangrijke 

uitvalsbasis vormt. Aan de noordkant van het eiland bij Las Bachas ligt 

een van de belangrijkste neststranden voor groene zeeschildpadden. 

Op enkele passen van dit prachtige witte zandstrand bevinden zich 

ook enkele lagunes waar we Bahamapijlstaarten kunnen waarnemen 

evenals verscheidene soorten waadvogels en steltlopers zoals 

flamingo’s en lavareigers. We genieten van een cocktail aan boord, 

gevolgd door een heerlijk diner. (O,L,D)

Dag 12 GALÁPAGOS: SANTIAGO-EILAND

Na het ontbijt maken we een tocht langs de dramatische kustlijn 

van het eiland Santiago. De Caleta Bucanero ofwel Zeeroversbaai is 

zo genoemd naar de Britse zeerovers die er in de 17e en 18e eeuw 

de kust afspeurden naar voedsel (voornamelijk zeeschildpadden) 

en er aanmeerden om hun fregatten op te lappen. Vandaag de dag 

is de inham echter ingenomen door zeeleeuwen, zeeleguanen en 

verscheidene soorten zeevogels die nesten bouwen op de kliffen en 

rotspieken. We bewonderen hier opmerkelijke rotsformaties zoals de 

Olifantenrots en de Bisschop. Voor de lunch is er tijd om te snorkelen 

en een tocht te maken op de glasbodemboot. Onze volgende stop is 

aan de tufsteenkust Puerto Egas: een van de mooiste plekjes van het 

eiland. Tijdens onze wandeling krijgen we de kans om de geërodeerde 

landschappen van dichtbij te bezichtigen en reigers, scholeksters en 

misschien zelfs de Galápagosbuizerd te spotten. Er is nog tijd om te 

snorkelen vooraleer we terugkeren naar de boot voor het diner. (O,L,D)

Dag 13 GALÁPAGOS: RÁBIDA-EILAND EN BARTOLOMÉ-EILAND

Vandaag begeven we ons na het ontbijt naar het kleine vulkanische 

eiland Rábida, ook gekend als Jerviseiland, net onder Santiago. Rábida 

herbergt een eerder onverwacht landschap. Door het hoge ijzergehalte 

op de bodem zijn de stranden er roodgekleurd. Voor de verkenning van 

het eiland kunnen we kiezen tussen een fascinerende tocht langs de 

kust met de glasbodemboot of een wandeling tot dicht bij een kolonie 

zeeleeuwen. Hier krijgen we ook de kans om zeeleguanen, spotlijsters, 

gele zangers, de Galápagosduif en vinkachtigen te spotten. Met een 

beetje geluk zien we Amerikaanse flamingo’s bij een zoutpan langs het 

strand. De kust van Rábida is de uitgelezen plek om het onderzeese 

waterleven al snorkelend te ontdekken. We lunchen aan boord. 

Onderweg naar het eilandje Bartolomé houden we onze ogen goed 

open omdat er misschien wel eens een dolfijn opduikt! Bartolomé is een 

van de meest gefotografeerde eilandjes uit de Galápagos en schitterde 

zelfs in de film Master and Commander: The Far Side of the World. Het 

eilandje is ook bekend om de kleine kolonie Galápagospinguïns die soms 

tevoorschijn komen tijdens het snorkelen. Even later bespeuren we met 

de glasbodemboot de vulkanische kust bij het Gouden Strand met de 

gekende Pinnacle Rock, een torenhoge lavarots. Te land trekken we naar 

het hoogste punt, waar we beloond worden met een ontzagwekkend 

uitzicht op het archipel. We dineren aan boord. (O,L,D)

Dag 14 GALÁPAGOS: GENOVESA-EILAND

Vandaag staat helemaal in het teken van Genovesa. Dit eiland is een 

echt paradijs voor vogelliefhebbers. We beklimmen de Prince Philip’s 

Steps naar een rotsachtig plateau vol met nazcagenten, roodvoet 

jan-van-genten, fregatvogels en stormvogels. De stormvogels hier zijn 

uniek, aangezien ze ook overdag vliegen. ’s Avonds keren ze terug naar 

hun nesten om te ontkomen aan de klauwen van de Galápagosvelduil. 

Na de lunch gaan we aan wal bij het prachtige witte koraalstrand 

van de Darwin Bay. Ook de baai is het overblijfsel van een ingestorte 

vulkaankrater die overspoeld werd met water. Hier krijgen we de kans 

voor een duik in het water op zoek naar koraalvissen en felgekleurde 

zeesterren. Daarna is het tijd voor een ontspannende wandeling. De 

steile kliffen rondom de baai zijn een broedplaats voor de roodvoet 

jan-van-gent en de nazcagent, maar ook andere zeevogels zoals de 

roodsnavelkeerkringvogel en de zwaluwstaartmeeuw. We genieten 

hier nog eenmaal van de symfonie van kust- en zeevogels vooraleer 

we terug aan boord gaan voor het diner. (O,L,D)

OPMERKING
De voorgestelde vaarroute geldt als richtlijn. De kapitein bepaalt welke 
route gevolgd wordt. Route en programma variëren naargelang de 
richtlijnen en regulaties van het nationaal park, weersomstandigheden, 
seizoensveranderingen, veiligheidsredenen en de zoektocht naar wildlife. 
Flexibiliteit is dé sleutel tot succes van deze expeditie. Tijdens de cruise 
vinden de wandelingen en zodiactochten plaats in groepen van maximum 
16 personen. Dit is steeds onder begeleiding van lokale Engelstalige 
Galápagosgidsen, conform de reglementering van het nationaal park.

Dag 15 GALÁPAGOS – (SANTA CRUZ) – GUAYAQUIL – BRUSSEL

Als we met La Pinta varen, brengen we na het ontbijt nog een bezoek 

aan het wetenschappelijke centrum Charles Darwin in de baai van 

Puerto Ayora. Hier worden de Galápagosreuzenschildpadden en de 

landleguanen bestudeerd en gekweekt. We luisteren er naar een 

interessante uiteenzetting over de verschillende biologische facetten 

van de eilanden. Indien we de noordelijke eilanden bezoeken met Santa 

Cruz II, nemen we zowel een kijkje bij het schildpaddenreservaat als bij 

de wilde Galápagosreuzenschildpadden in de weelderige hooglanden 

van het eiland. Daarna nemen we op de luchthaven van Baltra onze 

retourvlucht naar het vasteland. Bij aankomst in Guayaquil genieten we 

nog van een picknicklunch en checken we in voor onze internationale 

retourvlucht naar Brussel. (O,picknicklunch)

Dag 16 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.



E C U A D O RE C U A D O R
BELANGRIJK OM TE WETEN

	■ Een vaccinatie tegen gele koorts is strikt aanbevolen tot 

noodzakelijk voor een bezoek aan het Amazonegebied. 

Aangezien we tijdens onze rondreis drie nachten in een jungle 

lodge verblijven, is het dan ook ten zeerste aangeraden om 

zich hiertegen in te enten. Ook het nemen van preventieve 

malariapillen wordt aanbevolen. Verder verwijzen we je door 

naar je huisarts of het Instituut voor Tropische Geneeskunde 

in Antwerpen.

	■ Tijdens deze rondreis bezoeken we verschillende gebieden met 

afwisselende klimaten. We raden dan ook aan om kleding 

mee te nemen voor zowel warme dagen als voor kouder weer 

en regen.

	■ De route van de Galápagoseilanden kan wijzigen als gevolg 

van beleidsbeslissingen van het nationaal park. De nieuwe 

aangepaste route zal dan worden gevolgd.

	■ Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen 

die over een normale conditie beschikt, kan deelnemen aan 

alle excursies en wandelingen die worden voorzien.

	■ Wildlife komt spijtig genoeg niet à la carte en kan dus nooit 

gegarandeerd worden.

	■ Deze rondreis verloopt op basis van volpension.

	■ Bepaalde excursies, voorziene activiteiten of binnenlandse 

vluchten kunnen gewijzigd worden door veranderende weers-

omstandigheden of de sporadische activiteit van vulkanen. In 

dit geval zullen we al het mogelijke doen om de reis in de best 

mogelijke omstandigheden en binnen de voorziene tijdspanne 

uit te voeren.

	■ De markt van Otavalo vindt elke dag plaats, maar is het meest 

impressionant op zaterdag. 

HOTELS

Dag 1, 6-7 QUITO – NIEUWE KEUZE 

SAN JOSE DE PUEMBO (****/°°°+)

www.sanjosedepuembo.com 

Dag 2-3-4 AMAZONE

LA SELVA AMAZON ECOLODGE & SPA (nvt/°°°+)

www.laselvajunglelodge.com

Dag 5 OTAVALO

HACIENDA CUSÍN (****/°°°+)

www.haciendacusin.com

Dag 6-7 QUITO 

SWISSÔTEL (*****/°°°°°)

www.swissotel.com

Dag 8-9 CUENCA  

CRUZ DEL VADO (*****/°°°°+)

www.hotelcruzdelvado.com

Dag 10 GUAYAQUIL

WYNDHAM HOTEL (*****/°°°°°)

www.wyndhamhotels.com

Dag 11-12-13-14 GALÁPAGOSEILANDEN

LA PINTA CRUISEBOOT of SANTA CRUZ II CRUISEBOOT (nvt/nvt)

www.lapintagalapagoscruise.com

www.santacruzgalapagoscruise.com

	■ Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel

	■ Binnenlandse vluchten in groepsklasse (economy class)

	■ Alle overnachtingen volgens programma

	■ Alle excursies en transfers volgens programma

	■ Alle maaltijden volgens programma (O=Ontbijt, L=Lunch, 

D=Diner)

	■ Alle fooien, inkomgelden en taksen (zoals geldig op 

09.09.21)

	■ Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

	■ Assistentie bij check-in op de luchthaven

	■ Reisbijstandsverzekering

	■ Dranken en persoonlijke uitgaven (bijvoorbeeld souvenirs)

	■ Eventuele kosten voor paspoort en inentingen

	■ Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde 

groepsreis (mogelijk op aanvraag!)

	■ Annuleringsverzekering (4,75% van de totale reissom)

	■ CO2 compensatie  

(in economy € 26,35 p.p., in business € 51,00 p.p.) 

NIET INBEGREPEN

INBEGREPEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*= officiële categorie Ecuador / °= beoordeling ADA
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