
EKWADOR + Galapagos 
Dzień 1. Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie wylot do Quito z jednym międzylądowaniem w 

Europie. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Transfer z lotniska do hotelu w Quito. Miasto Quito leży 

na wysokości 2800 m n.p.m., co czyni je drugą najwyżej położoną stolicą na świecie. Zakwaterowanie 

w hotelu.  

Dzień 2. Śniadanie. Zwiedzanie plantacji róż, podziwianie licznych odmian tych kwiatów połączone z 

opowieścią profesjonalistów o sekretach w ich hodowli. Ekwador cieszy się idealnym klimatem do 

hodowli róż i jest jednym z światowych ekspertów w tej dziedzinie. Obiad w klimatycznej rodzinnej 

restauracji, która oferuje typowe dania kuchni andyjskiej (produkty ekologiczne z własnego ogrodu). 

Wycieczka na targ indiański w Otavalo (ok.2 godziny); po drodze przy dobrej widoczności 

obserwowanie wulkanu Cayambe (ok. 5700 m n.p.m.), wulkanów Imbabura, Cotacachi i innych. W 

Otavalo możliwość fotografowania i zakupów (tkanin, galanterii skórzanej czy ręcznie robionej 

biżuterii) na najsłynniejszym targu wyrobów ludowych w Ameryce Południowej.  Następnie postój na 

odkrywanie nowych smaków owoców i warzyw. Przejazd do wioski Peguche, poznanie rzemieślniczych 

sposobów wytwarzania instrumentów muzycznych. Podziwianie pięknego wodospadu usytuowanego 

w środku lasu. Powrót do hotelu w Quito. 

Dzień 3. Śniadanie. Transfer na lotnisko, wylot na wyspę Baltra (27 km2)w archipelagu Galapagos. 

Przejazd w górną części wyspy, obserwowanie gigantycznych żółwi olbrzymich. Ranczo jest domem dla 

różnych endemicznych gatunków tego gada, który może ważyć nawet do 300 kg. Poznawanie historii 

wyspy i archipelagu oraz jej wyjątkowej bioróżnorodności. Podziwianie tuneli lawowych, formacji 

geologicznej. Zakwaterowanie w hotelu w Santa Cruz w miejscowości Puerto Ayora.  

Dzień 4. Śniadanie. Transfer na jacht dzienny. Wycieczka łodzią po zatoce, obserwacja lokalnych 

krajobrazów i przyrody. Podziwianie m.in. plaży Playa de los Alemanes oraz Las Grietas, idealne 

miejsca do pływania i snorkelingu ze względu na krystalicznie czystą i płytką wodę. Po południu spacer 

na piękną plażę z białym piaskiem w Zatoce Tortuga, nazwaną tak od żółwi morskich, które składają 

jaja w okolicy. Spacer ścieżką (ok. 2,5 km) do Playa Brava. Możliwość obserwacji licznych legwanów i 

ptaków morskich. Dalsza wędrówka do Playa Mansa, wspaniałej, spokojnej laguny, otoczonej lasami 

namorzynowymi. Obiad. Powrót do hotelu. 

Dzień 5. Śniadanie. Transfer na jacht dzienny. Wycieczka na wyspę Santa Fe, rejs do pięknej zatoki z 

krystalicznie czystymi turkusowymi wodami otoczonymi kaktusami i lasami namorzynowymi. 

Możliwość obserwacji z łodzi białej piaszczystej plaży, zaludnionej przez lwy morskie. Podziwianie 

ptaków morskich (m.ni. pelikanów, mew, czy głuptaków niebieskonogich).Obiad. Następnie wizyta na 

Playa Escondida, plaży z białym piaskiem pośrodku bardzo spokojnej zatoki, zejście na ląd, odpoczynek 

na słońcu, wodne harce. Czas na sesje fotograficzne. Powrót  

Dzień 6. Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Możliwość odbycia ostatniego spaceru wzdłuż molo i 

zakupu pamiątek w lokalnych sklepach rzemieślniczych. Transfer na lotnisko Baltra, wylot do Quito. 

Transfer do hotelu.  

Dzień 7. Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przed opuszczeniem Andów podróż do gorących źródeł 

w Papallacta (ok. 2 godziny). W czasie podróży obserwowanie różnych stref wysokościowych (klimat, 

roślinność) – od 600 m n.p.m. do 4200 m n.p.m. (droga prowadzi przez Rezerwat Ekologiczny Antisana, 

Park Narodowy Cayambe – Coca; przekracza się kordylierę wschodnią Andów przez przełęcz o 

wysokości 4200 m). Kąpiel w gorących źródłach. Następnie pożegnanie Gór Sierra, dotarcie do bujnej 

roślinności i szerokich rzek Wschodu, na skraju Amazonii. Przejazd do wioski Ahuano, rejs 

zmotoryzowanym kajakiem. Możliwość podziwiania panoramy i obserwacji poszukiwaczy złota z 



oddali. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Po południu możliwość odpoczynku po podróży, 

spędzenie czasu nad rzeką, kąpiel w basenie lub popijanie koktajlu na tarasie z widokiem na bujny las. 

Kolacja. Wieczorem rejs w celu poszukiwania kajmanów. Powrót do hotelu. 

Dzień 8. Śniadanie. Podróż po lesie deszczowym: kąpiel w rzekach, spacer ścieżkami lasu pierwotnego, 

podglądanie zwierząt, poznanie mieszkańców, ich stylu życia, gastronomii, rzemiosła i zwyczajów. W 

dżungli amazońskiej można zobaczyć dużą ilość orchidei, helikonii, bromelii, rośliny lecznicze (krew 

smoka, wilka kora, etc.) i użytkowe, drzewa użytkowe (drzewa cynamonowe, kauczukowe, różne 

gatunki palm użytkowych).  Obiad. Obserwacja powstawania i ozdabiania, przez amazońskie kobiety, 

delikatnych naczyń z gliny znalezionej na brzegach rzeki. Możliwość zakupu rękodzieła. Kolacja. 

Dzień 9. Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do wioski Puyo, wizyta w centrum wyrobów z 

drzewa balsa (bardzo lekkie drzewo, unoszące się na wodzie), odkrywanie zastosowania tagua, 

znanego również jako „roślinna kość słoniowa”. Możliwość spróbowania swoich sił w Trapiche, aby 

odcisnąć sok z trzciny cukrowej  potrzebny do produkcji lokalnego alkoholu. Przejazd „szlakiem 

wodospadów” do wioski Baños, położonej u podnóża wulkanu Tungurahua, gdzie znajduje się 

sanktuarium Matki Boskiej, gorące źródła, kaskady. Obiad. Spacer ścieżką prowadzącą do 

imponującego wodospadu „Pailón del Diablo” (Diabelska Patelnia), a następnie spacer przez wioskę 

Baños z możliwością skosztowania tradycyjnych przysmaków, które uwielbiają Ekwadorczycy. Przejazd 

do Latacunga. Zakwaterowanie w hotelu. 

Dzień 10. Śniadanie. Rano ruszamy na eksplorację wulkanu Quilotoa, którego ostatnia erupcja 

pozostawiła krater o szerokości 3 km, który wypełniony wodą tworzy wspaniałe jezioro. Możliwość 

zejścia do jeziora, a następnie wejście z powrotem na górę pieszo lub wjazd na grzbiecie muła. Po 

południu przystanek w punkcie widokowym Canyon del Rio Toachi, następnie przejazd do wioski Tigua. 

Zwiedzanie galerii sztuki, znajdujące się tam obrazy doskonale odzwierciedlają kulturę artystyczną 

rdzennych społeczności Ekwadoru. Bardzo kolorowe prace: natury, pejzaże, zwierzęta i codzienne 

sceny z życia tego regionu Andów przedstawione na różnych przedmiotach (m.in. obrazach, maskach, 

skórach bębnowych). Powrót do hotelu. 

Dzień 11. Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd „Aleją Wulkanów”, do Parku Narodowego 

Cotopaxi, wulkanu Cotopaxi zwanego „szyją księżyca” – 5897 m n.p.m., najwyższego czynnego 

wulkanu na świecie. Na terenie ponad 32 000 hektarów żyją dzikie konie, lamy, lisy, jelenie, 

niedźwiedzie andyjskie i majestatyczne kondory. Przejazd na parking znajdujący się na wysokości 4600 

m n.p.m. Widokowa sesja fotograficzna + ewentualny mini trekking po okolicy lub też (ale tylko dla 

osób przygotowanych kondycyjnie) – trekking do schroniska José Rivas na 4800 m n.p.m. Po południu 

w drodze powrotnej przystanek przy jeziorze Limpiopungo – 3800 m n.p.m. u podnóża wulkanu 

Rumiñahui. Spacer, obserwowanie ptaków (endemiczne gatunki mewy, dzikie kaczki i inne). Przejazd 

do Quito. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.  

Dzień 12. Zwiedzanie kolonialnej części Quito. Podczas spaceru podziwianie Plaza Grande, Pałac 

Prezydencki, renesansowa katedra z XVI wieku, renesansowy kościół i klasztor San Francisco z XVI w. 

(1535), barokowy kościół La Compania z początku XVII w. (1605). Obiad w restauracji na terenie Pałacu 

Arcybiskupiego. Powrót do hotelu. 

Dzień 13.  Od rana wycieczka na równik (15 km na północ od Quito, w półpustynnej dolinie San Antonio 

de Pichincha). Możliwość zrobienia zdjęć stojąc na dwóch półkulach jednocześnie. Obserwacja 

produkcji tradycyjnego sorbetu Helado de paila, możliwość skosztowania tego odświeżającego deseru.  

Transfer na lotnisko. Wylot do Polski z przesiadką w porcie europejskim. 

Dzień 14. Przylot do Warszawy. 



TERMIN: 06.10 – 19.10.2021  

                 08.11 – 21.11.2021 

CENA: 6 950 PLN + 2 590 USD 

CENA ZAWIERA:  
- Przelot na trasie Warszawa - Quito - Galapagos - Quito - Warszawa 
- Transfery hotel –lotnisko -hotel  
- 4-dniowa wycieczka na Galapagos z noclegami w hotelu 3*** 
- Śniadanie i obiady na całej trasie, w dniach 7 i 8 kolacja 
- Zakwaterowanie w Quito w hotelach 3*** 
- Transport: na kontynencie mikrobus/bus (w zależności od liczby uczestników), na Galapagos 
dzienne jachty 
- przewodnik miejscowy na trasie lądowej oraz przewodnik miejscowy na Galapagos, a także 
polskojęzyczny opiekun na trasie lądowej  
- Ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR) 
 
 
CENA NIE ZAWIERA  
- Wstępu do Parku Narodowego Galapagos  130 USD 
- Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  120 USD 
- Zwyczajowych napiwków 60 USD 
- Dopłaty do pokoju 1 osobowego 420 USD  
- Opłaty lotniskowe ok. 46 USD  
- test PCR 55 USD (przed wylotem na Galapagos) 
 

Wycieczka objazdowo – wypoczynkowa o średnim stopniu trudności, w części kontynentalnej 

zwiększony stopień trudności (wysokość od 2400 do 4600 m).  

  


