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Ecuador is het meest afwisselende land van het Zuid 
Amerikaanse continent en een geweldige bestemming 
voor een familiereis. De hoofdstad Quito ligt omgeven 
door hoge bergen en heeft een prachtig historisch 
centrum in koloniale stijl. Hier kun je zelf goed 
rondwandelen en markten en bijzondere musea en 
gebouwen bezoeken. 

Quito is de gateway naar de Galapagos Eilanden.
Een vlucht via Guayaquil brengt je naar een unieke 
eilanden archipel. In Baltra stap je aan boord van een 
kleinschalige expeditieboot voor een tocht langs de 
meest bijzondere eilanden van de Archipel. 
De biologen aan boord geven uitleg en informatie 
over de evolutie  en habitat.

Quito & Galapagos Eilanden



BRIEF ITINERARY

Donderdag vliegreis per KLM Amsterdam – Quito en transfer naar hotel in Quito

Vrijdag Quito

Zaterdag Vliegreis naar Baltra en aan boord

Zondag Galapagos Eilanden

Maandag Galapagos Eilanden

Dinsdag Galapagos Eilanden

Woensdag Galapagos Eilanden

Donderdag Galapagos Eilanden

Vrijdag Galapagos Eilanden

Zaterdag Baltra – Guayaquil  en per KLM verder naar Amsterdam

Zondag aankomst Amsterdam
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DAG 1 aankomst Quito
Aankomst op de luchthaven van Quito en transfer naar Quito

DAG 2 Quito
Quito heeft één van de best bewaarde koloniale centra van Zuid-Amerika, samen met Cuzco en 
Cartagena. In de ochtend staat een stadswandeling gepland met een gids door het historische 
centrum langs pittoreske straatjes met kerken en pleinen. De middag is vrij te besteden, er is 
voldoende te zien.

DAG 3 Quito - Galapagos Eilanden : bezoek Santa Cruz
Vroeg in de ochtend transfer naar de luchthaven van Quito Sucre voor de vlucht via Guayaquil naar 
Baltra, op de Galapagos eilanden.  Bij aankomst staat de gids klaar voor een trip naar de groene 
hooglanden van Santa Cruz en het Charles Darwin Research Station. Je komt hier ongetwijfeld de 
beroemde Galapagos schildpadden tegen. Daarna ga je aan boord, waar de kapitein en de bemanning 
je welkom heten en koers zetten naar Isabela Eiland.

DAG 4 Isabela Eiland
Het eiland wordt gevormd door vijf vulkanen en de vulkaan Wolf is met 1707m het hoogste punt van 
de hele archipel. De grootste plaats is Puerto Villamil met ongeveer 2000 inwoners. 
‘s Morgens bezoek per dinghy aan Tintoreras Islet dat zich op korte afstand van Puerto Villamil
bevindt. Een complex doolhof van binnenmeren en verschillende soorten mangroven waar 
zeeschildpadden zich graag voortplanten. Tevens kun je er kleine rifhaaien, pinguïns en zeehonden 
tegenkomen. Daarna volgt een wandeling naar de Sierra Negra Vulkaan met een indrukwekkende 
krater van 9 x 10km waar je grote kans maakt om zeven verschillende vinken te spotten.
‘s Middags bezoek aan het schildpaddencentrum in Puerto Villamil en wandeling door de wetlands.

DAG 5 : Isabela Eiland
Bezoek per dinghy aan de westzijde van het eiland waar Moreno Point aan de voet van de vulkaan 
Alcedo ligt. Deze plek staat bekend om zijn Galapagos schildpadden, aalscholvers en pinguïns. 
Tijdens een wandeling over het lava gesteente naar de getijdenpoeltjes is er van alles te zien aan  
ongewervelde organismen, zoals zee-egels, octopus en zeesterren. 
‘s Middags bezoek per dinghy aan Elizabeth Bay met kleine inhammen waar pinguïns en 
blauwvoetgenten zich vaak laten zien. Een mooie plek om te snorkelen tussen de kleurrijke scholen 
vis, zeehonden en kleine haaien. 
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DAG 6 Fernandina Eiland
Bezoek aan Fernandina Eiland met een van de meest ongerepte en dynamische ecosystemen ter  
wereld. Door de droogte en de onherbergzaamheid is het afgelegen eiland nooit gekoloniseerd en het 
is daarom in biologisch opzicht dan ook een van de meest oorspronkelijke eilanden.
La Cumbre vulkaan domineert het landschap en donkere lava velden strekken zich van de kraterrand  
uit in de richting van de oceaan. Mangle Point is de perfecte plek om te snorkelen en Urbina Bay is de 
thuisbasis van unieke Galapagos soorten zoals de pinguïn, de aalscholver en enorme zeeleguanen.
In een rustige baai krijg je de mogelijkheid om te zwemmen of snorkelen vanaf het strand.

DAG 7 : Fernandina – Isabela
Bezoek aan de noordoostzijde van Fernandina voor een wandeling langs een kolonie zeeleguanen en 
een groep zeeleeuwen. Einddoel is de nestplaats van de Cormorant en de Galapagos havik. Daarna 
varen we weer naar Isabela , een can de jongste eilanden van de archipel en vulkanisch gezien nog het 
meeste actief. Vicente Roca Point is een prachtige plek om te snorkelen of een boottocht te maken. 
Het bestaat uit 2 grotten en bidet een spectaculair leven in zee. Kijk uit voor zeepaardjes, 
zeeschildpadden en niet te vergeten de Mola Mola, de zonnevis. Er is ook een grote variëteit aan 
vogels waaronder pelikanen, zwaluwstaartmeeuwen en aalscholvers te zien in dit gebied.

DAG 8 : bezoek aan Santiago
Het grootste onbewoonde eiland van de archipel heeft spectaculair geërodeerde tufsteenformaties en 
de bezoeker veel te bieden. Puerto Egas is een van de mooiste plekken en staat ook bekend als James 
Bay. Hier heb je tijdens een wandeling grote kans om de Galapagos Havik en de lavahagedis te zien. 
Naast de getijde meren liggen de zeeleeuwen te baden in de zon. 
Buccaneer Cove werd van oudsher gebruikt als een verankering plaats voor piraten, zeerovers en 
walvisvaarders. Op het strand van Espumilla leven bijzondere krabben en in het achtergelegen 
mangrovegebied komen in het zoute meer vaak flamingo's voor.
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DAG 9 Genovesa Island - El Barranco
Genovesa Eiland heeft de vorm van een hoefijzer als gevolg van de implosie van een gedeelte van de 
kraterrand. De Barranco, ook wel bekend als Steps Prince Phillip's, is een pad met trappen dat leidt 
naar een plateau vanwaar je een fraai uitzicht hebt. Hier kun je vaak de Galapagos duif, spotvogels en   
stormvogels zien en met een beetje geluk kun je zelfs een lava uil spotten. 

Het witte koraalzand van Darwin Bay is slechts het begin van een spectaculaire excursie. Een pad van 
het strand neemt je mee naar weelderige mangroven habitat van zeeleeuwen, zwaluwstaartmeeuwen 
en fregatvogels. Kajakken of snorkelen zijn een must hier omdat zeeleeuwen, zeehonden, kleurrijke 
vissen, roggen en zeeschildpadden hier vaak voorkomen

DAG 10 North Seymour Island
Vroeg bezoek aan een van de kleine Galapagoseilanden op 1,5 km van het eilandje Baltra. Het droge 
eiland  is slechts 1,8 km² groot en de laatste mogelijkheid om Galapagos zeeleeuwen, 
blauwvoetgenten en fregatvogels te zien. Na afloop keer je terug naar de boot voor check out en 
transfer naar de wal, waar de bus klaar staat die je op Baltra airport zal afzetten. Terugvlucht via 
Guayaquil naar Amsterdam

DAG 11 : aankomst Amsterdam
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