
 

Ecuador een fantastische bestemming  
De Galapagos, die unieke eilanden met hun eigen evolutie. Misschien wel het meest bekende van Ecuador, 

maar zeker niet het enige! Ecuador is het kleinste land van Zuid Amerika met de grootste diversiteit in cultuur 

en natuur. U bezoekt koloniale steden (World Heritage Sites), u bekijkt de toppen van de hoogste vulkanen, u 

gaat naar het oerwoud of u rust uit op het strand. U bezoekt de mensen van de hooglanden, u bezoekt de 

indianen, u gaat naar krijgers of de van oorsprong Afrikaanse bevolking aan de kust. Dit alles is Ecuador!  

 

Uw reisschema (25 dagen) in het kort (Highlight pakket v.a. €480) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1 t/m 3: Quito 
Een stad met vele gezichten en kan zich in vele opzichten een metropool noemen. Het is 
geweldig gelegen tussen hoge bergen met uitzicht op besneeuwde toppen. Activiteiten: Een 
greep van de activiteiten uit de Go Local! gids: Hangen op het terras en wennen aan de 
hoogte. Nog Hoger? Dan kunt u een kerk bekijken zoals u nog nooit heeft gedaan of met de 
TeleferiQo, een kabelbaan, naar 4100m hoogte. Een uitgeschreven stadswandeling in het 
oude centrum, luieren in een van de parken of het bezoeken van een van de vele museums. 
Verblijf: U verblijft in een gezellig familie hotel met een enthousiaste en vriendelijke eigenaar. 
Uw kamer is met eigen badkamer en inclusief gebruik van een gastenkeuken.  

 

 

Dag 4 t/m 6 Otavalo 
Het paradijs van de articrafts, met één van de grootste markten van Zuid Amerika. Behalve de 

markt is ook de omgeving zeer imposant met zicht op vele vulkanen. U leert hier ook meer 

over het lokale leven van deze indianenbevolking. Activiteiten: U wordt in Otavalo opgehaald 

en naar uw gastgezin gebracht waar u deel kunt nemen aan het dagelijks leven. De volgende 

dag vertrekt u naar het centrum van Otavalo. Hier kunt u de markt bezoeken, maar ook een 

waterval met zwemmogelijkheid, verschillende handwerk fabriekjes, mountainbiken langs de 

vulkaan Fuya Fuya of een rondwandeling maken langs het vulkaanmeer Cuicocha. Verblijf: U 

verblijft de eerste nacht bij een gastgezin in een comfortabel huisje (inclusief maaltijden) en de 

volgende twee nachten verblijft u in een leuk gezellig hotel in het centrum Otavalo.  

 

 

 

Dag schema Locatie             Nachten Accommodatie    maaltijden 

1 t/m 3 Quito 3 hotel - 

4 t/m 6 Otavalo 3 familie/hotel ont/lun/din 

7 t/m 9 Mindo  3 cabaña 1x ontb 

10 Santo Domingo 1 cabaña diner/ontb 

11 t/m 13 Baños 3 cabaña 1x ontb 

14 t/m 16 Jungle 3 cabaña ont/lun/din 

17 t/m 18 Riobamba 2 hotel 1x ontb 

19 t/m 21 Puerto Lopez 3 cabaña 1x ontb 

22 t/m 24 Cuenca 3 hotel 1x ontb 

25 vertrek       



 

 

 

Dag 7 t/m 9: Mindo 
Dit subtropisch dorpje ligt centraal in Ecuador in een groene vallei en zo’n 2 uur bussen vanaf 
Quito. Met het subtropisch bos en de vele watervallen is het een ideale habitat voor vogels en 
vlinders. Activiteiten: Een greep uit de activiteiten van de Go Local! gids: Na uw busreis 
even lekker nestelen, de buurt verkennen en een dip in de rivier. De volgende dag heeft u de 
optie om het leven van de mooiste vlinders te ontdekken en een wandeling te maken door 
een prachtig origineel natuurpark. Het bezoek kunt u afsluiten met een tocht langs 
indrukwekkende watervallen en een onvergetelijke Canopy over de boomtoppen van het 
primaire bos. Verblijf: U verblijft in Mindo op een paradijselijk stukje land bij de familie Cecilia 
die daar cabañas hebben opgezet.  

 
 

Dag 10 De las Tsachilas 
De Tsachilas zijn  befaamd om hun rode haar en zwarte strepen op hun lichaam. Met veel 
enthousiasme wordt tijdens een bezoek aan deze stam alles verteld over hun geschiedenis 
en cultuur. Activiteiten: U wordt welkom geheten door de Shamaan en hij zal meer uitleg 
geven over de geschiedenis en cultuur van de Tsachilas. Natuurlijk hoort daar een 
traditioneel zuiveringsritueel bij. De volgende dag kunt u de kruidentuin, museum of 
omgeving bezoeken. Verblijf: U verblijft hier op het terrein van de Tsachilas van de 
community Chiwilpi. Er zijn simpele hutten gebouwd en er is een uitstekende plek om de tent 
op te zetten. Het verblijf is inclusief maaltijden. 

 

Dag 11 t/m 13 Baños 
De stad onder de actieve vulkaan Tungurahua (de keel van vuur) met vele watervallen en 
stomende baden verwarmd door de vulkaan. ’s Avonds blijft het levendig op straat met 
voldoende eet-, drink- en dansgelegenheden. Activiteiten: Een greep uit de activiteiten van 
de Go Local! gids: genieten van de sauna en van de vele restaurants. Overdag kunt u 
fantastische fietstochten maken, raften, Bungee jumpen, wandelen, paardrijden of lekker 
relaxen in de warmwaterbaden. Verblijf: U verblijft op de prachtige 300 jaar oude hacienda 
met een voormalige alcohol stokerij. Naast slapen is er een heerlijke spa waar u naast 
massages ook kunt genieten van een authentieke “Banos de Cajon”.  

 
 

Dag 14 t/m 16 Jungle 
De Rio Napo hoort u voorbij kabbelen, aangevuld met het ritmisch geluid van kikkers, krekels en 

zelfs apen. Kortom u bent in de Selva (jungle) van Ecuador. Met dit verblijf wordt een project 

ondersteund van de gemeenschap die met de opbrengsten hun opvangproject voor dieren 

financieren. Activiteiten: met de kano wordt u naar uw eindbestemming gebracht. In het 

primaire bos rondom uw verblijf kunt u wandelen en op zoek gaan naar vogels, reptielen en 

apen. U leert welke bruikbare materialen in de jungle groeien, kan een visje vangen of een vlot 

bouwen. Verblijf: U verblijft in een geweldige lodge en alle maaltijden worden voor u verzorgd.  

 Dag 17 t/m 18 Riobamba 
Een rijke mix van cultuur komt in dit Andes stadje samen. Enerzijds invloeden van de 
indgina’s, anderzijds de herinneringen aan de Spaanse kolonie. De wereldberoemde 
treinreis “nariz del diablo” oftewel duivelsneus, vertrekt vanaf hier. Een bezoek aan de 
Chimborazo (6530m) mag ook niet ontbreken. Activiteiten: Een greep uit de 
activiteiten van de Go Local! gids: Rondwandelen in de stad,  buiten de stad kunt u de 
Chimborazo beklimmen (van 4800m tot 5000m) en eventueel met de fiets naar 
beneden. Paardrijden langs pittoreske dorpjes of een bezoek aan een prachtige 
haciënda behoort ook tot de opties. Verblijf: Het vrolijke verblijf heeft een heerlijke 

patio en een gastenkeuken en patio. Gelegen tegen het oude deel van het centrum en zo heeft u voldoende tijd 
om  lekker wat te eten of de kerkjes en mensen te bewonderen. 
 

 
 
 
 



 
 
 
Dag 19 t/m 21 Puerto Lopez 

De west kust van Ecuador is extra bijzonder door het natuurpark ”Machililla”. Zo wordt u 
niet alleen in de watten gelegd door een heerlijke zee maar ook een prachtige natuur. Laat 
u hier verwennen met fantastische vismaaltijden, de relaxte sfeer en een duik in het water. 
Activiteiten: genieten van een cocktail of heerlijke fruitsap bij een van de vele 
strandtentjes. Een bezoek aan het strand (Los Frailes) en/of een bezoek aan een lokaal 
dorp waar ze u alles kunnen laten zien van hun cultuur. Snorkelen en Isla de la Plata 
(Poormen’s Galapagos) behoren ook tot de mogelijkheden en zijn een must gedurende juni 

tot september vanwege de bultrugwalvissen. Verblijf: U verblijft in een rustige cabaña aan de boulevard.  

 
Dag 22 t/m 24 Cuenca 

Dé koloniale stad van Ecuador, in de geplaveide straten van het centrum vindt u statige 
herenhuizen met grote patio's, charmante pleintjes en vele kerken en kathedralen. Zowel 
overdag als ’s avonds kunt u hier heerlijk ontspannen en struinen door de straten langs vrolijke 
bloemenstallen, groentemarkten en uw souvenirs inslaan op de artesenale markt voor thuis. 
Activiteiten: Een greep uit de activiteiten van de Go Local! gids: De eerste avond kunt u de 
mooi verlichte kerken en pleinen bewonderen. Overdag kunt u naar het prachtige natuurpark 
“Las Cajas” of naar de Inca Ruines “Ingapirca”. Ook is er een zeer imposant antropologisch 
museum en vele artisinale activiteiten. Ter afsluiting kunt u een dag mee met een authentieke 
indigina groep. Verblijf: U verblijft in een schitterend hotel, met gastenkeuken, vlakbij de rivier 
Tomebamba in het hartje van Cuenca.  

 
Dag 25 naar huis 
Helaas het zit er al weer op. Vanwege de vele belevenissen lijkt het verblijf in Ecuador voor uw gevoel wel twee 
maanden! U vertrekt ’s ochtends vanuit Cuenca met de bus naar het vliegveld in Guayaquil klaar voor vertrek 

naar Amsterdam.  
 
Uw route in kaart gebracht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer  info op www.golocal-travel.org 

 


