17. Oktober 2018

Ecuador

Kultur og opplevelser!

Det er omvegen, forsinkelsen og sidesporene som beriker ens liv!
Nils Kjær

PROGRAM
Dag 1 – 17. oktober 2018:
Vi møtes på Trondheim Lufthavn Værnes klokken 04.30. Reiseleder fra Vega Reiser
tar i mot gruppa og leverer ut alle nødvendige reisedokumenter. Vi reiser først med
fly til Amsterdam hvor vi har ca 2 timer mellomlanding før vi reiser videre direkte til
Quito Ecuador. Ankomst kl. 14.45 og vi blir hentet med buss som tar oss inn til
hotellet. Etter innsjekk kan de som vil være med reiseleder på en runde for å gjøre
oss kjent i nærmiljøet. Til kvelden blir det felles velkomstmiddag.

Dag 2 - 18. oktober 2018:
Etter frokost gjør vi oss klare for å kjøre fra Quito til Mindo. Kjøreturen tar litt over
2 timer før vi ankommer Pululahua-krateret som er et av Sør-Amerikas største
vulkanske krater- Her spiser vi lunsj med fantastisk utsikt. Vi kjører videre inn i
Mindos jungelområde, som er verdenskjent for sine orkideer, fossefall og mer enn
400 fuglearter. Vi sjekker inn ved vårt koselige hotel omgitt av flott natur og spiser
middag sammen på kvelden.

Dag 3 – 19. oktober 2018:
Vi starter dagen med en god frokost. I dag kan de som vil være med reiseleder og
vår lokalguide på gåtur i regnskogen. Underveis på ruta stopper vi for å spise
medbragt lunsj og man bør man også benytte anledningen til et forfriskende bad!
Dersom man velger å være ved hotellet så finnes det også flere koslige cafeer
alternative aktiviteter og muligheter for å slappe av ved hotellet.
Dag 4 – 20. oktober 2018:
Etter noen gode dager i Mindo reiser vi videre via Mitad del Mundo, hvor vi finner
Equator og kan stå med et ben på hver side av linja. Vi fortsetter til Otavalo som er
berømt for sitt håndverksmarked og fargerike miljø. Vi spiser lunsj underveis og vår
guide er med oss hele veien og viser oss små landsbyer, flott landskap, fossefall og
innsjøer. Mot slutten av dagen ankommer vi Peguche og her får vi servert middag
ved vårt trivelige familiehotell.
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Dag 5 – 21. oktober 2018:
Etter frokost gjør vi oss klare for utflukt. Vi kjører til Vulkansjøen Cuicocha hvor de
som ønsker kan være med vår guide på en gåtur. Vi spiser lunsj sammen før de som
vil kan enten sykle med vår guide eller kjøre videre i bussen. Da besøker vi flere
små landsbyer i området og for de som ønsker – en Shaman som bruker
tradisjonelle urter som legemiddel. Vel tilbake i Peguche blir det felles middag.
Dag 6 – 22. oktober 2018:
Det er tid for å reise videre fra Otavalo. Vi besøker først Cayambe og besøker en
roseplantasje. Denne enorme roseplantasjen gir 20% av alt overskudd til forskjellige
sosiale prosjekter og her får vi omvisning. Deretter gjør vi et stopp ved en gård hvor
de produserer fersk ost, yoghurt og iskrem laget fra isbreen som ligger rett over
Cayambe. Vi spiser lunsj før vi fortsetter gjennom store daler og unikt landskap til vi
ankommer Papallactas varme kilder. Vi sjekker inn på hotellet før vi spiser middag.
Om kvelden kan man dersom det er klarvær sitte ute å nyte stjernehimmelen
mellom snøkledde fjelltopper i tropisk klima.

Dag 7 – 23. oktober 2018:
Etter frokost sjekker vi ut og reiser fra Papallacta via Quinche og Italo tilbake til
Quito. De som ønsker kan også sykle noe av strekningen eller man kan sitte på
bussen hele veien. Vi spiser lunsj sammen og har anleding til å være med på
treplanting i regnskogen for de som ønsker det. Til kvelden spiser vi avskjedsmiddag
sammen.

Dag 8 – 24. oktober 2018:
Etter frokost har vi noen timer disponible før det blir felles transport til flyplassen. Vi
reiser fra Quito til Amsterdam klokken 16.00 med et stopp i Guayaquil før siste
etappe tilbake til Trondheim. Vi ankommer Værnes den 25. oktober klokken 13.15.
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Inkludert i grunnpris:
 Flyreise t/r Trondheim – Quito inkl. skatter, avgifter og måltider om
bord.
 7 netter i dobbeltrom med frokost
 7 lunsj
 7 middager
 All transfer i henhold til program i privat buss
 Alle utflukter i henhold til program
 Lokal guide som snakker svensk
 Aktiv reiseleder fra Vega reiser som er med på hele reisen

Grunnpris pr. person

kr. 22.995,-

•

Her finnes det flere muligheter for å forlenge reisen med opphold på f.eks
Galapagos, ta kontakt med oss dersom du/ dere er interessert i å forlenge
drømmereisen

•

Vi gjør oppmerksom på tidsforskjell; Vi stiller klokken 6 timer tilbake når vi
ankommer Quito

•

Følgende vaksiner er anbefalt ved opphold i Ecuador: Hepatitt A, personer over 20
år trenger vanligvis påfyll av difteri/stivkrampe/kikhoste/polio. Disse er samlet i én
sprøyte (Boostrix Polio). Gulfeber i deler av landet.

•

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme små endringer i programmet
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