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17-daagse avontuurlijke familierondreis  
 
 
 

 
 

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. In Otovalo slaap je op een echte 
hacienda en maak je kennis met het kleurrijke 
marktleven. Het Amazone avontuur staat bol met 
ontmoetingen met indianen en een bijzondere vogels 
en dierenwereld. De veiligheid, korte afstanden en de 
afwisseling van activiteiten maken deze reis 
interessant voor het gehele gezin.  
 
De reis eindigt aan de kust van Ecuador waar  in de 
zomermaanden grote groepen walvissen voorbij 
zwemmen. Daarna is het ook mogelijk om door te 
vliegen naar de Galapagos Eilanden. 

Ecuador & Galapagos Eilanden 



BRIEF ITINERARY 

DAG 1 vliegreis Amsterdam – Quito en transfer naar Otovalo 

DAG 2 Verblijf op Haciende Zuleta met paardrijden, wandelen of fietsen 

DAG 3 Bezoek Otovalo tour en transfer to Quito 

DAG 4 Quito : stadswandeling 

DAG 5 Vliegreis Quito – Amazone gebied 

DAG 6 en 7 Verblijf Sacha Lodge 

DAG 8 retourvlucht Quito en vertrek naar Riobamba 

DAG 9 Per trein via Devils Nose naar Cuenca 

DAG 10 Cuenca 

DAG 11 Cuenca – Guayaquil 

DAG 12 vliegreis Guayaquil – Santa Cruz, Galapagos 

DAG 13 Galapagos 

DAG 14 Galapagos 

DAG 15 Galapagos 

DAG 16 Galapagos- Guayaquil – Amsterdam 

DAG 17 aankomst Amsterdam 
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DAG 1   Amsterdam – Quito  
Aankomst op de nieuwe luchthaven van Quito. Het nieuwe vliegveld ligt ver buiten Quito, richting Otavalo. 
Transfer van ca. 2 uur naar de Hacienda Zuleta bij Otavalo (circa 110 km).  

DAG 2  Hacienda  Zuleta based 
Hacienda Zuleta is  koloniale herenboerderij uit 1691 op het platteland van Ecuador midden in de 
hooglanden van de Andes.  Het landgoed van 2000ha is eigendom van de familie van Galo Plaza lasso, de 
voormalige president van Ecuador. Er zijn veel activiteiten mogelijk waaronder paardrijden, bezoek aan de 
farm en fietsen. Maar het is ook een uniek kennismaking met het leven op het platteland van Ecuador. 

DAG 3 Bezoek aan Otovalo en transfer naar Quito 
Na het ontbijt vertrek naar de kleurrijke indianenmarkt  van Otavalo, de grootste en mooiste handwerkmarkt 
van Zuid-Amerika. De streek viel onder het Incarijk tot aan de 15e eeuw  en de indianencultuur is nog volop 
aanwezig. Naast de muziek is vooral de textiel het belangrijkste exportproduct. Het plein Plaza de los 
Ponchos is een regenboog aan kleuren.  In de middag gaat de reis verder naar Quito. 
Overnachting in het sfeervolle Hotel Patio Andaluz, in het historische centrum met twee patio’s . 

DAG 4 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 5 Vliegreis Quito – Amazone gebied 
De regenwouden van de Amazone  liggen slechts op 30 minuten vliegen. Aankomst in Coca en vervolgens  
per motorkano naar Sacha lodge, een comfortabele ecolodge aan de Rio Napo. Alle 26 bungalowkamers  
hebben een badkamer en terras met hangmatten. 

DAG 6 en 7 Amazone gebied 
Vanuit de Sacha Lodge worden veel excursies georganiseerd. Naast alle jungletrips is er is vlinderkas met wel 
veertig soorten vlinders en een eigen boomkruinen-wandeling op 36 meter hoogte. Ook is er een 
spectaculaire kapokboom, de reus van de jungle, waar zich in de kruin een platform bevindt.  Ga kanoën over 
de rivier, vissen op piranhas of op nachtexcursie om kaaimannen te spotten. 
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DAY-TO-DAY PROGRAMME 

 



DAG 8   Amazone gebied – Quito en Quito- Riobamba 
Retour per boot naar Coca en korte vlucht naar Quito. Overland verder naar Riobamba ca. 230km.  
Riobamba ligt in centraal Ecuador op een hoogte van 2760 meter, dichtbij verschillende vulkanen, zoals de 
Chimborazo. Het is een belangrijk commercieel centrum voor de centrale hooglanden en tevens het 
vertrekpunt voor de spectaculaire treinreis naar El Nariz del Diablo (de Duivelsneus). 

DAG 9 Per trein naar Alausi en verder over land naar Cuenca 
De treinreis El Nariz del Diablo tussen Riobamba en Alausi  was onderdeel van het oorspronkelijke traject van 
Quito naar Guayaguil. De trein rijdt door de ruige binnenlanden met prachtige vergezichten en komt door 
lokale dorpjes. Bij het laatste traject van de trein wordt de Duivelsneus afgedaald. De afdaling is zo steil dat 
haarspeldbochten niet meer voldoen, de trein zigzagt tussen wissels achtereenvolgens voor en achteruit 
naar beneden! Vanaf Alausi  verder per auto naar Cuenca (3 uur) 

DAG 10 : Cuenca 
De voormalige Incastad Cuenca ligt op 2500 m hoogte in het zuidoosten van de Andes en wordt gezien als 
culturele hoofdstad van het land. Het historische centrum heeft statige koloniale woningen, nauwe steegjes 
en vele kerken. De stad wordt in tweeën gedeeld door de Rio Tomebamba en staat op de werelderfgoedlijst 
van UNESCO. Bezoek ook een atelier waar de beroemde  Panamahoeden gemaakt en verkocht worden. 

DAG 11 : Cuenca - Guayaquil 
Na een wandeling in Las Cajas National Park, niet ver van de stad, afdaling vanuit de hooglanden naar de kust 
door de bananen- en koffieplantages na Guayaquil. 

DAG 12 : vertrek Guayaquil naar de Galapagos  Eilanden of retour naar Amsterdam 
Aan het einde van de dag terugreis naar Amsterdam of  vliegreis van Guayaquil naar Baltra, bij Santa Cruz, 
het grootste eiland van de Galapagos Archipel. Verblijf in Finch Bay, het leukste hotel van het eiland  met 
zwembad gelegen aan een mooi zandstrand.  

DAG 13 tm 15 : Verblijf Galapagos Eilanden 
De Galapagos Eilanden zijn hele bijzondere ervaring op zowel geologisch en natuurkundig gebied.  
Je krijgt een kijkje in een unieke dierenwereld, waar zonder angst voor de mens allerlei bijzondere dieren en 
vogelsoorten leven. Reuzenschildpadden, blauwvoet Jan-van-genten en pinguïns gaan er hun eigen gang, 
zonder zich ook maar iets aan te trekken van de mensen die vlakbij naar hen staan te kijken.  
Jonge zeeleeuwen spelen in het water met zwemmers en zeeleguanen liggen op de zwarte rotsen te zonnen.  
 
DAG 16 : Retourvlucht via Guayaquil naar Amsterdam 
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 FINCH BAY, EEN BIJZONDERE ECOLODGE OP DE GALAPAGOS 

De Galapagoseilanden zijn een verspreide groep eilanden ter hoogte van de evenaar in de Stille 
Oceaan. Ze liggen in open zee op ongeveer 1000 km van de westkust van Zuid-Amerika en behoren 
staatkundig tot Ecuador. De eilanden zijn geologisch gezien erg jong: enkele miljoenen jaren en van 
vulkanische oorsprong. Er komen veel unieke dieren en planten voor, die per eiland vaak enigszins 
verschillende soorten hebben gevormd.  

In de geschiedenis hebben de Galápagoseilanden een rol van belang gespeeld.  Natuuronderzoeker en 
latere bedenker van de evolutietheorie Charles Darwin, bezocht in de herfst van 1835 de 
Galapagoseilanden. Hij constateerde  de relatie tussen verschillende vinken en het verschil in 
snavelvorm en gedrag.  Finch Bay Eco Lodge is naar Darwin’s vinken genoemd. 

Het prachtig vormgegeven hotel ligt als enige hotel in Puerto Ayora aan het strand; je loopt zo vanuit 
de hoteltuin naar zee. Het grote zwembad  wordt omgeven door een mooi terras met ligstoelen en 
kijkt uit over de oceaan. De lodge is uiterst smaakvol ingericht hotel en pionier in milieuvriendelijke 
initiatieven op de Galapagos eilanden. De kleinschalige lodge beschikt over zes oceanview kamers en 
eenentwintig gardenview kamers met wifi en airco en een balkon of terras.  

Vanuit het hotel worden met eigen snelle boot tripjes georganiseerd naar de eilanden in de omgeving. 
Elk eiland heeft een andere habitat en een unieke kennismaking met flora en fauna. 
Finch Bay is een zeer geschikte optie is voor hen die de Galapagos willen bezoeken maar opzien tegen 
een meerdaagse boottocht. Het is ook zeer geschikt voor een strandverblijf na een avontuurlijke 
rondreis door het vasteland. 

Er zijn veel activiteiten mogelijk waaronder: 
- Eilandhoppen  naar North Seymour, Bartolome, South Plaza, Santa Fe  en Santiago 
- Snorkeltrips 
- Uitstapje naar de reuzenschildpadden in hooglanden van het eiland Santa Cruz 
- Bezoek aan  Darwin Research station 
- Tortuga Bay : vogels spotten, kajakken en wandelen 

Puerto Ayora is een leuk plaatsje aan zee met winkels, restaurants een levendig centrum.  
Overdag komen er veel boten aan met bezoekers voor het Darwin Research centrum en de 
reuzenschilpadden in de hooglanden. 

 

  

 

  GALAPAGOS EILANDEN 


