
ECUADOR ADVENTURE
Fantastisk rejse til Ecuador:  bestig bjerge, vandre gennem regnskoven, og repel 
ned af vandfald. Det ultimative eventyr for den aktive rejsende
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Dag 1   QUITO
Fly til Ecuador. Ankomst i Ecuadors hovedstad Quito om aftenen. I vil blive 
mødt af jeres guide i lufthavnen og transporteret til hostellet. Der vil blive 
forberedt en velkomstmiddag. 

Dag 2  MINDO, HIKING OG SVÆVEBANE (Morgenmad incl)
En fortryllende tågeskov. Efter tidlig morgenmad drager vi mod Min-
do, hvor vi vil svæve over de smukke trætoppe i en 500m lang svæ-
vebane, der vil tage os hen til starten af vores hike gennem tågesko-
ven, hvor vi vil komme forbi flere vandfald. Om eftermiddagen vil 
vi fortsætte vores svævende dag med at Zipline gennem den smuk-
ke skov. Efter en sjov og udfordrende dag tager vi tilbage til Quito. 

DAG 3   OTAVALO (morgenmad incl) 
I dag tager vi til Otavalo - en historisk og meget kulturel by, hvor I vil 
møde mange indfødte i farvestrålende klæder. Vi skal besøge et stort 
solur og herefter El Parque Condor (Rescue Center for fugle), hvor det er 
muligt at se den famøse Condor-fugl (verdens største). Vi vil se mange 
ørne og et lille ørne-show også. Efter denne unikke oplevelse tager vi 
hen til Plaza Los Ponchos, som er et af de mest kendte lokale marke-
der i Sydamerika. Til slut tager vi mod det smukke Peguche Vandfald, 
der anses som værende helligt for de indfødte. Vi overnatter i Otavalo. 

Dag 4   OTAVALO ( morgenmad incl)
Efter en god morgenmad tager vi til Cotacachi Cayapas Reservatet, 
hvor vi besøger en smuk lagune. Bagefter besøger vi den lille Cotaca-
chi by som er kendt for at sælge og producere lædervarer i massevis. 

Dag 5  CAYAMBE COCA NATIONAL PARK
Om morgenen kører vi mod El Reventador, hvor det største vandfald i Ecua-
dor befinder sig. På vejen hertil vil vi gøre et lille stop i byen Papallacta, hvor 
vi bader i hotsprings og nyder de smukke omgivelser. Efter frokost i Papal-
lacta fortsætter vi mod El Reventador, hvor indgangen til Cayambe Coca re-
servatet er. Vi overnatter her. Fuld kost inkluderet

Dag 6  SAN RAFAEL VANDFALD - LAGO AGRIO
Tidligt om morgenen begiver vi os ind i Cayambe Coca reservatet, 
hvor vi går i ca. 45 minutter for at komme hen til det smukke San Ra-
fael vandfald. Efter denne smukke oplevelse vandrer vi tilbage til ho-
stellet for at spise frokost. Om eftermiddagen kører vi til Lago Agrio, 
hvor vi vil tilbringe natten før det store jungle-eventyr begynder. 
Morgenmad og frokost inkluderet

Dag 7  CUYABENO NATIONAL PARK ( Fuld kost )
Om morgenen mødes vi med vores natur-guide, som vil lede os dybt ind i 
junglen v.h.a kanoer. Om eftermiddagen besøger vien stor lagune ved navn 
Laguna Grande, hvor det vil være muligt at svømme og nyde solnedgangen.

Dag 8  CUYABENO NATIONAL PARK (fluld kost )

Efter morgenmad i lodgen sejler vi op ad floden i kanoer for at udforske det 
unikke økosystem, som Laguna Grande besidder. Omgivelserne er utroligt 
smukke og helt urørte idet det er primær skov. Vi fortsætter eventyret i tørom-
råderne “”Terra Firme””, som aldrig bliver oversvømmet af floden. Vi vil hike i 
disse områder resten af morgenen. Vores guide vil introducere os til regnsko-
vens økologi og vise os den utrolige diversitet af fuglearter, som regnskoven 
besidder. Det vil være muligt at se blandt andet spætter, tangarer, papegøjer 
og tukaner. Det vil også være muligt at spotte forskellige slags aber. Efter dette 
tager vi tilbage til lodgen for at spise frokost. Om eftermiddagen tager vi tilbage 

til Laguna Grande for at nyde den fantastiske amazon-solnedgang omringet af 
regnskovens dyr. Hvis vi er heldige ser vi måske de famøse Lyserøde Delfiner. 

Dag 9  CUYABENO NATIONAL PARK (Fuld kost )
“Efter morgenmad sejler vi opad Cuyabeno-floden i kanoer for at komme 
hen til den lokale stamme, som vil vise os deres dagligdag - blandt andet 
hvordan de høster og laver mad. Det vil være muligt at købe små kunst-
håndværker af de lokale. Vi afslutter besøget med at møde shamanen i 
hans hus, hvor han vil fortælle om regnskoven og hans healing-processer.  

Dag 10  CUYABENO NATIONAL PARK ( fuld kost)
Tidligt om morgenen tager vi ud for at se fugle. Senere vender vi tilbage til 
lodgen for at spise morgenmad. Herefter sejler vi i kanoer tilbage til El Pu-
ente, hvorfra vi kører til Lago Agrio.

Dag 11  LAGO AGRIO-TENA
Vi bruger dagen på at rejse fra Lago Agrio til Tena. Morgenmad inkluderet

Dag 12  RAFTING (morgenmad og frokost inkluderet)
“Tidligt om morgenen mødes vi med vores rafting guides og drager mod Ja-
tunyacu floden, hvorfra vi vil starte eventyret langs floden. En utrolig sjov og 
nervepirrende oplevelse i smukke omgivelser. Halvvejs langs floden stopper vi 
ved flodens bred for at spise frokost. Vi slutter vores rafting tur i Puerto Napo. 
Herfra tager vi en bus til Baños - Ecuadors mekka for de  adrenalinsøgende. 
 

Cotopaxi vulkanen

Cayambe



Dag 13  BAÑOS ( morgenmad inkluderet)
Vi besøger den famøse vandfaldsrute, som går igennem 2 fredede områder 
langs Pastaza floden. På vejen krydser vi floden med svævebane for at se 
det smukke vandfald “”El Manto de la Novia””, som befinder sig ved begyn-

delsen af Sangay National Park. Herefter fortsætter vi mod “”El Pailon del 
Diablo””, som er et helt fantastisk sted, hvor vi vandrer på trapper blandt 
de mange kraftfulde vandfald. Forbered dig på at blive våd! Senere på 
dagen drager vi mod byen Puyo, hvor det helt unikke udsigtspunkt “”Mi-
rador Indichuris””befinder sig. Vi vil have den mest betagende udsigt ud 
over Pastaza Floden og regnskoven. Efter dette tager vi tilbage til Baños. 

Dag 14  BAÑOS ( morgenmad inkluderet)
I dag skal vi prøve kræfter med Canyoning i Rio Blanco. Vi rapeller ned ad 
forskellige vandfald og rutsjer ned ad naturlige “vandrutsjebaner” dannet af 
sten. Senere på dagen er det muligt at Paraglide med udsigt til den smukke 
vulkan Tungurahua som en valgfri aktivitet. Efter en lang dag er det tid til at 
slå os løs, så om aftenen holder vi fest i en partybus (“Chiva”), der vil køre 
os rundt i byen.

Dag 15  BAÑOS ( morgenmad inkluderet
Fridag. Som en valgfri aktivitet er der mulighed for Bridge Jumping ud over 
floden. Vi foreslår også at tage en taxa til La Casa Del Arbol - The Swing at 
the End of the World.

Dag 16  BAÑOS-QUILOTOA (morgenmad inkluderet)
Vi tager til det smukke Quilotoa Vulkankrater, som har sin egen azur-
blå lagune i krateret. Vi hiker ned til kraterets lagune og sejler i kay-
akker i de helt fantastiske omgivelser. Vi overnatter i Quilotoa byen. 

Dag 17  QUILOTOA CHUGCHILAN ( fuld kost inkluderet)
I dag starter vi vores trek mod Chugchilan landsbyen. Dette trek er det 
mest populære i Ecuadors højland. Det er let og kræver ikke mange 
kræfter. Vi hiker gennem en stor kløft og passerer smukke marker og tra-
ditionelle landsbyer, hvor de indfødte bor. Vi overnatter i Chugchilan. 

Dag 18  QUILOTOA ISINLIVI (morgenmad og frokost inklusiv)
Fra Chugchilan fortsætter vi trekket mod Isinlivi. På vejen ser vi for-
skellige små landsbyer og smuk natur. Når vi når til Isinlivi tager vi 
en bus til El Chaupi, som er en lille by ved foden af den impone-
rende Cotopaxi vulkan og Iliniza Protected Areas. Vi overnatter her. 

Dag 19  COTOPAXI NATIONAL PARK (morgenmad og frokost)
I dag besøger vi den højeste aktive snedækkede vulkan i verden. På vejen er 
det muligt at se andre vulkaner såsom Sincholagua, Ruminahui og Antisana. 
Vi vil blive transporteret op i 4600 meters højde, hvorfra vi vil hike en god 
time for at nå til Cotopaxis Mountain Refuge i 4850 meters højde. Hvis vi har 
energi til det, vil vores guide lede os til starten af vulkanens smukke gletsjer i 
5000 meters højde. Bagefter hiker vi ned til parkeringspladsen i 4600 meters 
højde, hvorfra vi fortsætter ned til vulkanens fod på mountainbikes. Her er 
der en smuk lagune ved navn Limpiopungo. Til slut tager vi en bus til Quito.

Dag 20  BYRUNDTUR QUITO (morgenmad inkluderet)
Byrundtur: Tidligt om morgenen starter vi vores tur i byens centrum 
downtown Quito (“Centro Histórico”), hvilket blev tilnævnt som værende et 
UNESCO World Heritige Site i 1978. Vi starter med en smuk panoramaudsigt 

over Alameda Park og Basilikaen efterfulgt af en gåtur mod “The street of 
seven crosses”. Turen fortsætter med en walking-tour, som starter ved In-
dependence Square. Her ser vi Præsidentpaladset, katedralen, den guld-be-
klædte kirke “La Compañía”, San Francisco kirken og San Francisco pladsen. 
Herefter tager vi en bus til “El Teleferico”, hvorfra vi tager en svævebane op 
til “Cruz Loma” i 4000 meters højde. Herfra har vi den mest fantastiske udsigt 
ud over hele byen med vulkanerne og bjergene i baggrunden. Senere på da-
gen besøger vi “La Mitad del Mundo” (Midten af verden) og dets tilhørende 
museum, hvor vi oplever vidunderne ved at befinde sig på latituden 0°0’0”. 

Dag 21  QUITO - KØBENHAVN. (morgenmad inkluderet)
Efter mange fantastiske opelevelser går rejsen igen mod København

Dag 22   KØBENHAVN
Ankosmt og slut på tur
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Pris pr person:    23750 kr.

Overnatning: Hostel og Lodge

Grupperejse min. 10 personer

Rejseleder:  Alberto Serrano

Måltider inkluderet som beskrevet.

Fakta: Ecuador

• Ecuador har den højeste biodiversitet i verden målt på   
  antal arter pr. Km2
• Ecuador var det første land i verden, der gjorde 
  naturrettigheder til en del af sin grundlov.
• Ecuador er hjemland for verdens højeste aktive vulkan          
Cotopaxi 
• Valuta: USD
• Befolkningstal: 16 mil
• Største byer: Guayaquil, Quito, Cuenca
• Sprog: Spansk

Sindshvilevej 9, kld th
2000 Frederiksberg 
+45 33119922
info@adventuretrails.dk
Teknisk arrangør: Billetkontoret A/S 

Catedral Metropolitana de Quito

Camuflage i regnskoven

Zip line  Mindo


