Dzień 1
Berlin – Quito
Transfer na lotnisko w Berlinie I przylot do Quito. Transfer do hotelu, położonego w centrum nowego Quito
(przejazd około półtorej godziny). Spotkanie informacyjne, szczegółowe informacje na temat Ekwadoru i poszczególnych punktów naszej wyprawy. Kolacja powitalna.
.
Dzień 2
Quito i równik (śniadanie / obiad)
Zwiedzanie nowej części miasta (pomnik Francisco de Orellana, droga konkwistadorów, obserwowanie panoramy Guapulo (kościół z XVI w.) i dolin w pobliżu Quito, parki El Ejido i Alameda, Dom Kultury Ekwadorskiej, Bazylika i inne)
i kolonialnej części miasta (Plaza Grande, Pałac Prezydencki, Pałac Arcybiskupi,
renesansowa Katedra z XVI wieku, renesansowy kościół i klasztor San Francisco z XVI w. (1535), barokowy kościół La Compañía z początku XVII w. (1605),
oglądanie panoramy miasta z góry Panecillo).
Po południu wycieczka na równik (15 km na północ od Quito, w półpustynnej dolinie
San Antonio de Pichincha), zwiedzanie Muzeum Inti Nan, gdzie można obserwować
zjawiska występujące tylko na równiku oraz Quito w Miniaturze (kolonialne Quito w
skali, z małym spektaklem dźwięku i światła Podczas wizyty w muzeum Intioan poznamy wyjątkowość tego miejsca. W zależności od półkuli na której stoimy będziemy
mieli okazję obserwować kierunek ruchu wody zgodnie z ruchem wskazówek zegara
bądź przeciwną lub sztuczki z jajkiem i grawitacją. Na koniec wycieczki zrobimy pamiątkowe zdjęcie grupy stojącej na obu półkulach jednocześnie i wrócimy na nocleg
do hotelu.
Dzień 3
Otavalo i Laguna Cuicocha (śniadanie / obiad)

lokalnej muzyki gwarantowany.

Wcześnie rano wyruszymy na największy w Ameryce Południowej targ
w Otavalo. Podroż zajmie nam około 2 godzin. Po drodze, przy dobrej
widoczności, obserwować będziemy wulkany: Caymabe (ok. 5700 m
npm), Imbabura oraz Cotacachi. Będąc w Otavalo zagubimy się w zakamarkach Plaza de Ponchos, gdzie kwitnie handel lokalnymi wyrobami
i rzemiosłem: poncho, tradycyjne swetry z wełny, sombrera, kolorowe
poduszki i koce, produkty ze skóry, paski, torebki i milion innych drobiazgów dekorowanych w charakterystyczny dla lokalnych Indian kolorowy sposób. Oczopląs od barw strojów, zgiełku targowiska w rytmie

W drugiej części dnia czeka nas większa aktywność - trekking Laguna Cuicocha. W odległości ok. 30 min od Otavalo na wysokości 3 246 m n.p.m.
znajduje się przepiękny pieszy szlak dookoła laguny położonej w kraterze
dawnego wulkanu, z wysepkami na środku jeziora. Pokonanie szlaku wymaga ok. 3,5 godz. Dla osób, które wolą bardziej rekreacyjne spędzenie
czasu, zamiast trekkingu istnieje możliwość popływania po jeziorze łódką.
Naszym ostatnim przystankiem będzie miasto Cayambe, gdzie będziemy
mogli skosztować słynnych bizcochos (herbatników gotowanych na
otwartym ogniu) i podziwiać piękną scenerię El Lechero, Otavalo i Lago
San Pablo.

Dzień 4
Cotopaxi National Park (śniadanie / obiad)
Do parku będziemy jechali drogą Panamericana, zwaną też aleją wulkanów,
wzdłuż której rozpościera się widok na 8 z 10 najwyższych szczytów Ekwadoru. Cel naszej wycieczki - Stożek Cotopaxi – wyłoni nam się z rozległej równiny, która jest domem dla lam, kondorów i stad dzikich koni. Wycieczka po
parku będzie ekscytującym przeżyciem, którego doświadczymy podczas 2
różnych aktywności: trekkingu oraz jazdy na rowerze.
Naszą przygodę rozpoczniemy od trekkingu zboczami wulkanu Cotapaxi,
drugiego co do wysokości szczytu kraju (5897 m.npm) i jednego z najwyższych aktywnych wulkanów ośnieżonych na świecie. Dojdziemy do schroniska Jorge Rivas (4810 m.npm) graniczącego z lodowcami laguny Limpiopungo. W zależności od warunków atmosferycznych możemy się wspiąć do
wysokości 5 000 metrów, skąd rozpościera się spektakularny widok na dolinę
poniżej i otaczające ją wulkany.
Po krótkim brifingu dot. zasad bezpieczeństwa rozpoczniemy bardzo przyjemny zjazd na rowerach górskich. do jeziora Limpiopungo (3800 m npm). Po
drodze będziemy mieli możliwość obserwacji ptaków (endemiczne mewy,
dzikie kaczki i inne) i przy odrobinie szczęścia - dzikich koni.
Dzień 5
Kraina wulkanów (śniadanie / obiad)
Tego dnia czekać nas będzie kolejna aktywność, tym razem
konna wycieczka po Parku Narodowym Cotopaxi (wysokosc 3700
– 4000 m npm). Ta 3 godzinna przejażdżka poprowadzi nas przez
piękne równiny Parku wśród stad dzikich koni i być może walczących byków. Oglądać będziemy rodzimą florę na tle spektakularnej scenerii. Zobaczymy żyjące wyłącznie na dużych wysokościach różne gatunki ptaków (np. olbrzymie Kondory). Następnie
dotrzemy na wysokość 4000 m w pobliże szczytu Rumina Hui
skąd rozpościera się unikalny widok na wulkan Cotopaxi. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć z wiatrem we włosach wrócimy galopem z wysokich Andów na farmę, gdzie czekać
będzie na nas ciepłe miejsce przy kominku i gorący drink.
Dzień 6
Amazonia jungle tour – rezerwat przyrody Cuyabeno (pełne wyżywienie)
Bardzo wczesna pobudka (ok. 4:00) i transfer do Lago Agrio (+/- 6h).
Około 11:00 przeprawa w kierunku Cuyabeno. Pierwszy rzut oka na niesamowitą florę i faunę Cuyabeno podczas 2-godzinnego spływu łodzią
motorową. Nasz przewodnik udzieli nam informacji o amazońskim lesie
deszczowym, rezerwacie Cuyabeno i pokaże nam różnicę między lasem
wtórnym i pierwotnym. Będziemy mieli okazję obserwować i fotografować kilka gatunków zwierząt takich jak małpy, ptaki, węże i
ssaki wodne. Po obiedzie popłyniemy kajakami wzdłuż rzeki i wokół laguny w poszukiwaniu różowych delfinów i innych dzikich
zwierząt. Po niesamowitym zachodzie słońca w dżungli czeka nas jeszcze nie mniej
ekscytujący nocny spacer po dżungli!
Nocleg w Waita Lodge położonej na granicy laguny San Francisco wewnątrz rezerwatu Cuyabeno.

Dzień 7
Amazonia jungle tour – rezerwat przyrody Cuyabeno (pełne wyżywienie)

Najlepszym czasem na obserwację ptaków jest świt więc nasza aktywność tego
dnia rozpocznie się o 6 rano by na kajaku cieszyć się wschodem słońca i niesamowitym krajobrazem lasu deszczowego. Będziemy pływali po małych jeziorach
w pobliżu naszej Lodge i w ciszy obserwowali wiele gatunków ptaków i ssaków.
Po śniadaniu udamy się na 3-4h wędrówkę po dżungli z przewodnikiem przyrodniczym, który opowie o ekosystemach lasów deszczowych, dzikiej przyrodzie i roślinach leczniczych.
Wrócimy do naszej bazy na obiad i krótki relaks. Około godziny 17:00 wyruszymy
na kolejną kajakową wycieczkę, aby doświadczyć jeszcze więcej dzikiej przyrody,
odkryć różne laguny rezerwatu. Nocą popłyniemy łodzią motorową na spotkanie z
kajmanami. Świecące oczy kajmanów nocą robią niesamowite wrażenie! Na terenie
parku występują 3 różne rodzaje kajmanów, największy z nich to kajman tylny,
który dorasta do 6 metrów. Przy odrobinie szczęścia dostrzeżemy węże boa i różne
nocne ptaki.
Dzień 8
Amazonia jungle tour – rezerwat przyrody Cuyabeno (pełne wyżywienie)
Bardzo wcześnie rano około 05:30 popłyniemy w dół rzeki Cuyabeno
naszą łodzią motorową do "saladero" (gliniany brzeg pełen składników
odżywczych), gdzie różne gatunki kolorowych papug żywią się gliną lub
pływającymi wokół tego miejsca okoniami. Popłyniemy też w dół rzeki
Cuyabeno aż do "bocana"- miejsca gdzie spotykają się dwie rzeki. Będziemy obserwować białe wody pełne osadów, które pochodzą z Rzeka
Aguarico i czarne wody pełne garbników, które pochodzą z rzeki Cuyabeno. W tym miejscu będziemy mogli ponownie cieszyć się słodkowodnymi delfinami i rozkoszować się wspaniałym krajobrazem. Wejdziemy
na więżę obserwacyjną ptaków, zbudowaną wokół jednego z największych drzew „Ceibo". Ze szczytu wieży
rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na baldachim lasu deszczowego.
Dzień 9
Amazonia jungle tour – rezerwat przyrody Cuyabeno (pełne wyżywienie)
Po raz kolejny wyruszymy naszym kajakiem w poszukiwaniu nowych
przygód i nowych gatunków ptaków, Popłyniemy kajakiem w dół rzeki
Cuyabeno aż do rzeki San Francisco, wąskiej rzeki z białą wodą otoczonej bujną roślinnością. Jest to miejsce, gdzie możemy znaleźć gatunki
zwierząt, które nie występują w innych częściach dżungli. Następnie zrobimy sobie krótki trekking przez dżunglę i po południu wrócimy do naszej bazy. Czas na relaks.

Dzień 10
Amazonia jungle tour – rezerwat przyrody Cuyabeno (śniadanie / obiad)

To nasz ostatni dzień w tym cudownym miejscu. Jak zwykle skoro świt zrobimy
sobie pieszą krótką wycieczką do lasu lub popłyniemy kajakiem, aby po raz
ostatni podglądać przebudzeniem natury. To doskonała okazja do obserwacji
ptaków. Zrobimy ostatnie zdjęcia utrwalając sobie w pamięci to niezwykłe miejsce i po śniadaniu opuścimy Amazonkę i udamy się w drogę do Banos.

Dzień 11
Banos - Rafting (śniadanie / obiad)
Po śniadaniu jedziemy w okolice Puyo, gdzie czekać nas będzie dużo adrenaliny. Rzeka w okolicy zaliczana jest do klasy 3 i 4, więc możemy rzucić
sobie wyzwanie i pracować nad naszymi umiejętnościami sterowania pontonem w samym środku pięknego naturalnego otoczenia.. Kolacja i nocleg
w zajeździe w Puyo.

Dzień 12
Cajas National Park (śniadanie / obiad)
Tego dnia czeka nas wizyta w Parku Narodowym Cajas, odległym o około godzinę drogi od Cuenca. Odwiedzimy najpierw jezioro Toreadora, jedno z 232
jezior w parku, gdzie rozpoczniemy około 2-godzinny trekking wewnątrz
parku, prowadzący przez las drzew Polylepis i wśród wielu jezior (na wysokości około 3900 m npm). Później jedziemy do Tres Cruces, najwyższego
punktu w parku (4450 m npm), gdzie następuje rozdział wód, z jednej strony
wody płyną do Atlantyku, a z drugiej do Pacyfiku. Po południu odwiedzimy
jezioro Llaviucu wewnątrz parku. Kolacja i nocleg w LA FLORESTA .

Dzień 13
Guayaquil (śniadanie / obiad)
Aby zmienić tempo, odwiedzamy tętniące życiem miasto portowe Guayaquil Będziemy mogli spacerować
wzdłuż Malecon 2000 (nadrzeczna promenada), wspiąć się na wzgórza Santa Ana i El Carmen, odwiedzić rezerwat ekologiczny, wybrać się na spacer po Parque Seminario,
wspiąć się po słynnych schodach Barrio Las Peñas (urocza pastelowa dzielnica na wzgórzu), sprawdzić słynne malowidła ścienne
Parque Central lub udać się do Hemiciclo de la Rotonda, gdzie
znajdujemy słynny pomnik upamiętniający spotkanie wyzwolicieli Simona Bolivara (reprezentującego Gran Colombia) i Jose de
San Martína (reprezentującego Peru).
Nocleg w Guayaquil .

Dzień 14
Przylot na Galapagos (śniadanie)
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko, przelot na wyspe Baltra (27 km2) na
Galapagos (flora – kilka gatunków kaktusów, drzewo „palo santo” i mangrowce). Przeprawa promem przez kanał Itabaka na wyspę Santa Cruz (986
km2), drugą co do wielkości i najbardziej zaludnioną. Przejazd do miejscowości Puerto Ayora, największej na archipelagu. Zakwaterowanie w hotelu. Następnie zwiedzanie Stacji Biologicznej Charles Darwin obserwowanie procesu
hodowli gigantycznych żółwi Galapagos. Po południu zwiedzanie wyższych
partii wyspy, obserwowanie żółwi w ich naturalnym środowisku. Wieczorem
wizyta w Centrum Nurkowym. Załatwienie wszystkich formalności i dobór
sprzętu nurkowego .
Dzień 15 i 16
Dni nurkowe (pełne wyżywienie)
Śniadanie w hotelu. Transfer na jacht nurkowy. Dwa zanurzenia w ciągu
dnia w najciekawszych dla nurków miejscach w stosunkowo niedalekiej odległości od Puerto Ayora.
W trosce o ochronę przyrody w określone dni tygodnia pływa się w określone miejsca nurkowe. Dlatego też
nazwa miejsca nurkowego będzie
ustalona po zakupie biletów lotniczych. Starał się będę jednak tak poukładać dni naszego pobytu na Galapagos abyśmy mieli możliwość zanurkowania na najlepszych miejscach w okolicy jakimi są North Seymour oraz Gordon Rocks. Po południu powrót do Puerto Ayora, kolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 17
Isabela Island – zwiedzanie (pełne wyżywienie)
Śniadanie i czas wolny. Po obiedzie popłyniemy łodzią motorową na
wyspę Isabel (podróż ok. 3 godz.) Dotrzemy do hotelu "LA LAGUNA". Po
krótkim odpoczynku udamy się na trekking do FLAMINGO LAGOON, największej przybrzeżnej laguny występującej na Galapagos. Jest to jedno
z głównych miejsc reprodukcyjnych dla zdecydowanej większości flamingów.
Nocleg w hotelu

Dzień 18
Sierra Negra i laguna Concha Perla (pełne wyżywienie)

Wczesnym rankiem, po śniadaniu, udamy się na wycieczkę na
wulkan Sierra Negra. Ten wulkan znajduje się ok 30 km. od Port
Villamil i posiada drugi co do wielkości krater wulkaniczny na
świecie, mierzący 15 km średnicy i prawie 100 m głębokości. Po
45 minutowej podróży autobusem dotrzemy do Parku Narodowego Galapagos, gdzie po rejestracji ruszymy w wędrówkę do
wulkanu Sierra Negra. Wulkan jest jednym z najbardziej aktywnych na Galapagos, a ostatnia erupcja rozpoczęła się 26 czerwca
2018 r. Z wulkanem Sierra Negra graniczy Volcan Chico, który

emitując ciepło rozgrzewa jego powierzchnię.
Następnie udamy się nad lagunę Concha Perla. Jest to jedno z rzadkich miejsc do snorkelingu znajdujących się poza Parkiem Narodowym, co oznacza, że można do niego dotrzeć bez przewodnika z
Parku. W osłoniętej lagunie jest możliwość popływania z lwami morskimi, pingwinami, żółwiami morskimi, legwanami i wieloma innymi
gatunkami morskimi.

Dzień 19
Los Tuneles - snorkeling
Wczesnym rankiem popłyniemy w 40 min rejs łodzą z Puerto Villamil do
Los Tuneles. Jest to najpiękniejsze do snorkowania na wyspie Isabela.
Występuje tutaj bardzo czysta i spokojna woda. Strumienie lawy, które
przechodziły przez ten obszar, utworzyły unikalną formację geologiczną
oczywiście w kształcie tuneli. Będziemy mieli okazję zobaczenia dużej
ilości ptaków morskich, takich jak Albatrosy, Flamingi, Głuptaki niebieskonóżkie i wspaniałe Fregaty. Poza tym spotkamy wiele gatunków zwierząt np. żółwie, legwany pływające, lwy morskie, manty, pingwiny Galapagos, homary i węże morskie. Ta ekscytująca wycieczka potrwa w sumie około 6 godzin. Obszar udostępniony do pływania wynosi około 800 metrów, a średnia temperatura wody
oscyluje w granicach 20 ° C.

Dzień 20
Przelot do Europy (śniadanie)
Śniadanie w hotelu. Wymeldowanie i transfer na wyspę Santa Cruz a następnie na lotnisko Baltra. Po drodze
zatrzymamy się przy "The Gemelos", bliźniaczych kraterach, które w rzeczywistości nie są spowodowane uderzeniem meteorytów ale powstały wskutek zawalenia się komór wyżłobionych przez przepływającą lawę. Żegnamy wyjątkowe Galapagos i wylatujemy do Quito lub Guayaquil a stamtąd dalej do Berlina

Dzień 21
Berlin - Wrocław
Przylot do Berlina. Transfer do Polski. Zakończenie imprezy

Szacowane koszty:
 Osoby nurkujące:
 Osoby nienurkujące:

3 500 USD + koszty przelotu
3 050 USD + koszty przelotu

Cena obejmuje: ,


wszystkie transfery prywatnym transportem



bilety wstępu do zwiedzanych obiektów



19 noclegów w dwuosobowych pokojach klasy Tourist Superior Hotel (odpowiednik hotelu 3*)



wyżywienie zgodnie z programem



kompletny sprzęt nurkowy podczas dni nurkowych



przewodnik z językiem angielskim



film pamiątkowy z wyprawy

Cena nie obejmuje:


biletów lotniczych na trasie Berlin – Quito i Guayaquil – Berlin



biletów lotniczych na trasie Guayaquil – Galapagos – Quito



wstępu do Parku Narodowego Galapagos – 110 USD



napiwków zwyczajowych na miejscu ( ok. 50 USD)



wyżywienia innego niż zaznaczono w programie



napojów alkoholowych



ubezpieczenia turystycznego/nurkowego



przejazdu z Wrocław / lotnisko / Wrocław

