13 DAGE MED AFREJSE HVERANDEN FREDAG

ECUADOR - OTAVALO,
QUITO & GALAPAGOS
INDIANSK MARKED, ØHOP, VULKANVANDRING,
SNORKLING OG 5 DAGES CRUISE
KOM HELT TÆT PÅ GALAPAGOSØERNES UNIKKE DYRE- OG FUGLELIV

KORT FORTALT

REJSEKODE:
VSE-013

DAG 01

DAG 02

DAG 03

DAG 04

Afgang fra København om
morgenen. Ankomst til Quito om
eftermiddagen.

Tur til den indianske marked i
Otavalo med stop i landsbyer og
flotte steder undervejs.

På opdagelse i centrum af Quito
med Uafhængighedspladsen og
katedralen.

Fly til Baltra på Galapagos. Tæt
på kæmpeskidpadder. Hotel i
Puerto Ayora.

DAG 05

DAG 06

DAG 07

DAG 08

Mulighed for heldagstur til øen Floreana med Post
Office Bay.

Over Stillehavet til byen Puerto
Villamil på Isabela. Hotel ved
vandkanten.

Vandretur ved vulkanen på
Sierra Negra. Opleve nyskabt
vulkanlandskab.

Sejlads og kørsel til båden.
Golondrina. Landgang på
Mosquera.

DAG 09

DAG 10

DAG 11

DAG 12

Landgang på Vicente Roca
Point, Isabela og Espinoza
Point, Fernandina.

Landgang på Urbina Bay, Isabela og Tagus Cove, Isabela.

Landgang på Agas Port, Santiago og Sombrero Chino ved øen
Santiago.

Charles Darwin Research
Station. Fly til Guayaquil. Videre
mod Europa.

DAG 13

SKRÆDDERSYEDE ÆNDRINGER

Hjemkomst til Danmark efter en
eventyrlig rejse.

Hvis I ønsker flere dage på nogle af de spændende rejsemål,
eller til flere steder i Peru har vi selvfølgelig mulighed for at
ændre og udvide rejseplanen.
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OM REJSEN
REJSENS PRIS: FRA 33.490 KR.
Per person i delt dobbeltværelse ved 2 personer.
Prisen varierer i takt med flyselskabernes svingende priser
på ruterne mellem Danmark og Peru. Kontakt os for at få
nøjagtig pris for det rejsetidspunkt, som I ønsker.

Inkluderet i prisen:

• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Alle flyrejser
• Velkomstmøde i Quito
• Alle transfers mellem lufthavne og hoteller
• Hotel alle nætter. Dog 4 nætter på skib under cruise
• Morgenmad alle dage
• Morgenmad, frokost og aftensmad på cruise
• Snorkeludstyr på cruise
• Engelsktalende naturguide på cruise
• Bogen Galapagos af Charles Darwin, med forord af Hans
Erik Rasmussen
Under de enkelte dage er det fremhævet med blåt, hvad der
er inkluderet.

Tillægspakker:

• Guidet bytur i Quito med vores engelsktalende guide

Tillæg på Galapagos:

• Skat til Galapagos nationalpark. 100 USD. Betales ved
ankomst
• Galapagos migrationskort 20 USD Betales ved ankomst

Ikke inkluderet i prisen:

• Måltider ud over de nævnte
• Drikkevarer
• Drikkepenge
• Afbestillingsforsikring
• Rejseforsikring
Vi er agent for Gouda Rejseforsikring og kan tegne
dækkende forsikringer.
Rejsen er omfattet af Pakkerejseloven
Rasmussen Travel er medlem Rejsegarantifonden

Kontakt

Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev
Tlf. 21 72 44 56
Mail: he@gyrdrasmussentravel.dk
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DAG

01

DAG
FREDAG

02

LØRDAG

AFSTED PÅ EVENTYR

MARKED I OTAVALO

I flyver fra Danmark og flyver til Amsterdam, hvor I skifter fly.
Hen på eftermiddagen lokal tid lander I i Ecuadors hovedstad
Quito. Fra lufthavnen oplever I det meget moderne vejsystem
omkring Quito.

We will drive north towards Imbabura-“the lakes” province.
Enjoy an exciting trip by visiting the town of Calderon, known
for its handmade colorful bread dough figures. At the foot of
Imbabura mountain enjoy the picturesque view of Ecuador’s
largest lake-San Pablo.

Fly Danmark - Quito
Transfer lufthavn - hotel
Hotel Marquiz eller lignende
Velkomstmøde med xx

Afterwards, visit the famous Otavalo Indian Market. In the
afternoon, visit Cotacachi Village, famous for its leather
products and the Cuicocha Crater Lake. Drive back to Quito
and accommodation.
Heldagstur til lørdagsmarkedet i Otavalo
Hotel Marquiz eller lignende
Morgenmad
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DAG

03

DAG
SØNDAG

04

MANDAG

QUITO

OVER STILLEHAVET TIL
GALAPAGOS

Ecuadors hovedstad ligger 2850 meters højde omgivet af
grønne bakker. Længere væk kan man skimte en række
vulkaner. Byen har to interessante områder. Den nye bydel og
det historiske centrum. I den nye bydel er forretningscentrum
og parken El Ejido med det besøgsværdige Casa de la
Cultura.

Tidlig morgen kører I til lufthavnen i Quito for at flyve til
lufthavnen Baltra på Galapagos. Under 2. Verdenskrig
etablerede USA lufthavnen som udgangspunkt for overvågning af det østlige Stillehavet og Panamakanalen. Straks efter
ankomsten kan man være heldig at se landleguaner.

Det historiske centrum i Quito kom på UNESCO’s liste over
Verdens Kulturarv i 1978. Bydelen omfavner Plaza Grande,
Den Store Plads med Katedralen og Præsidentpaladset. Kun
et par blokke væk ligger den smukke Plaza San Francisco.
Den bedst bevarede gade i Quito er den smalle La Ronda.
Her finder I caféer og livemusik om aftenen.
Hotel Marquiz eller lignende
Morgenmad

En kort sejltur bringer jer til øen Santa Cruz, hvor I kører op
i det frodige højland. Her stopper I ved en gård og oplever
kæmpeskildpadden i dens naturlige omgivelser.
Transfer hotel - lufthavn
Fly Quito - Galapagos
Transfer lufthavn - hotel i Puerto Ayora
Hotel Mainao eller lignende
Morgenmad

Guidet bytur med vores engelsktalende guide:
Pris: 410 kr. eksl. indgange per person
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DAG

05

DAG
TIRSDAG

06

ONSDAG

I SPEEDBÅD TIL ØEN ISABELA

GÅTURE OG SNORKLING VED
PUERTO VILLAMIL

I speedbåd sejler I over Stillehavet til den sydlige del af øen
Isabela. Turen tager mellem to og tre timer alt efter vejret.
Isabela er en halv gang større end Fyn og langt den største ø
på Galapagos. Landskabet er domineret af seks vulkaner, der
stadig er delvist aktive.

Vi foreslår at I starter dagen med en gåtur til den vestlige
udkant af byen. Her er en række laguner med det voldsomme
navn Pozo de los Diablos, Djævelens Brønd. I de små søer
lever flamingoer. Et kvarters gang ind ad vejen langs lagunerne kommer man til Centro de Crianza Tortugas
Gigantes, Opdrætscentret for Kæmpeskildpadder. Her
udfører man et fint avlsprogram for at øge bestandene af de
fem arter på Isabela.

På den nær den mindste er hver vulkan hjemsted for sin
egen art af kæmpeskildpadder. På skråningerne af vulkanen
Alcedo lever 35 procent af Galapagos’ samlede bestand. En
succesfuld kampagne, hvor man med australsk hjælp dræbte
100.000 vildtlevende geder, har gjort at kæmpeskildpadderne
ikke længere er under pres.
Landgang sker i byen Puerto Villamil, der har cirka 2000
indbyggere. Gaderne er af sand og har ikke det moderne
præg, som de to andre byer på Galapagos. Byen breder sig
langs et par gode badestrande, og byder også på et godt
sted at snorkle. Udstyr kan lejes i butikker ved plazaen.
Transfer hotel - havn
Speedbård Puerto Ayora - Puerto Villamil
Afhentning på havnen.
Hotel Casa de Marita eller lignende
Morgenmad
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Ved havet fortsætter grusvejen langs tranden og senere ind
gennem kratskoven en god halv times gang til Tårernes Mur.
Den er 100 meter lang og fem meter høj, og blev bygget af
straffefanger i 1940’erne uden andet formål end afstraffelse.
Fra muren er en fin udsigt over havet.
Øst for byen er Las Tintoreras, et fint snorkelsted, små øer
og rev skaber et område med roligt vand. Det er et fint sted
at øve sig i at snorkle inden cruiset. Søløver, havleguaner,
havskildpadder, pingviner og sågar hvidtippede hajer kan
være legekammerater under snorklingen.
Hotel Casa de Marita eller lignende
Morgenmad

DAG

07

DAG
TORSDAG

08

FREDAG

VULKANVANDRING PÅ SIERRA
NEGRA

START PÅ CRUISE
I LAND PÅ MOSQUERA

Heldagstur med vandring til krateret på vulkanen Sierra
Negra. I kører op hvor vejen slutter, og vandrer cirka tre
kilometer til kraterkanten. Kraterets diameter er omtrent ti
kilometer, hvilket gør det til verdens andenstørste efter
Ngorongoro i Tanzania. I oktober 2005 var vulkanen i udbrud i
en måned, hvor lava flød ud over det meste af krateret.

Fra Puerto Villamil sejler I med speedbåd tilbage til øen Santa
Cruz. I kører over højlandet til havnen ved Baltra. Her
påmønstrer I båden Golondrina. Båden af plads til 16
personer og er i turistklassen.

Stien fortsætter et par kilometer langs krateret, inden den
bugter sig ud over området Volcán Chico, Lille Vulkan. Her
var senest udbrud i 1963 og 1979. Det giver mulighed for at
opleve, hvornår ”nyfødt” land ser ud.

Efter frokost og introduktion ombord stiger I i land på øen
Mosquera, der ligger lidt nord for Baltra. Øen består af en
lang stribe hvidt sand, klipper og tidevandshuller.
Øen er hjemsted for en stor bestand af søløver. Der er
rapporter om, at spækhuggere har angrebet søløveunger på
stranden. Havleguaner lever også på øen.

Aftenen tilbringer I i Puerto Villamil.

Om aftenen får I en grundig briefing på båden.

Guidet tur til vulkanen på Sierra Negra
Hotel Casa de Marita eller lignende
Morgenmad

Speedbåd Puerto Villamil - Puerto Ayora
Transfer Puerto Ayora - havnen på Baltra
Kabine på Golondrina
Morgenmad, frokost, aftensmad
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DAG

09

DAG
LØRDAG

10

SØNDAG

ØERNE ISABELA OG
FERNANDINA

HVALFANGERHAVNEN OG
DARWINS SØ

I løbet af natten er I sejlet nord om den største ø Isabela og
har krydset ækvator ikke mindre end to gange.

Våd landgang på Urbina Bay, der ligger i på den vestlige side af Isabela
foden af vulkanen Alcedo. Stien er på cirka en kilometer. Vi observerer
og koraller. På dette område ser vi også en stor koloni af landleguaner,
og mellem juni og september også kæmpeskildpadder. Efter vandretur
der tid til at snorkle langs kysten. Ved vandet kan der være pingviner.

Efter morgenmaden sejler I i dinghy til bugten ved Vicente
Roca Point. Her er to store klippehuler, som man sejler ind
i. Bugten har et spektakulært havliv med søheste, havskildpadder, rokker, kuglefisk og klumpfisk. Vi ser også pingviner,
blåfodede suler og nazcasuler.
Om eftermiddagen har vi en tør landgang på Espinoza Point.
Vi går 600 meter ad en sandet og stenet sti og ser størknede
lavastrømme. Her ser vi en stor koloni af havleguaner, pingviner, pelikaner og skarver. Bevoksningen er blandt lavakaktus.
I har tid til at snorkle.
Briefing og middag på skibet.
Kabine på Golondrina
Morgenmad, frokost, aftensmad
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Efter frokost besøger Tagus Cove, der var en havn, hvor hvalfangere m
de deres skibes navne på klipperne. Højere oppe er Darwin Lake, som
rundt saltvandskrater. For at komme derop vandrer man på en trætrapp
Fuglelivet omfatter pelikaner, skarver og suler. Snorkeling tid i vigen.
Briefing og middag om bord.
Kabine på Golondrina
Morgenmad, frokost, aftensmad

a for
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DAG

11

DAG
MANDAG

12

TIRSDAG

ØEN SANTIAGO MED EGAS
PORT OG SOMBRERO CHINO

DARWIN RESEARCH STATION
AFREJSE MOD EUROPA

Våd landgang på Egas Port i James Bay. Her går vi cirka 1,7
kilometer ved et saltet krater og ser Darwinfinker, den
endemiske galapagoshøg, havleguaner sally light rootkrabber, sæler og søløver. Tid til svømning og snorkling.

I stiger i land i Puerto Ayora og går de cirka 20 minutter til
Charles Darwin Station for at se opdrætsarbejdet for
kæmpeskildpadder. Stedet er en del af Charles Darwin
Foundation for the Galápagos Islands, der er en international
non-profit organization. Siden 1959 har det eksisteret som
arbejdssted for videnskabsfolk, der forsker på Galapagos.

Efter frokost har vi en våd landgang på Sombrero Chino (Kineserens Hat) og går en halv time. Vi observerer lavetuneller
og lavakaktus. Her er tid til at snorkle.
Briefing og middag om bord.
After lunch, disembark (wet landing) for a short walk of 200m.
(30mins. round trip, flat and rocky), observing lava tunnels,
lava cactus, Galápagos Sesuvium. Time to swim and snorkel. Return to the yacht. Dinner and briefing for next day.
Kabine på Golondrina
Morgenmad, frokost, aftensmad

Det fem dage lange cruise slutter, når I har besøgt centret.
I kører over højlandet på øen, og kommer til lufthavnen på
Baltra. Herfra flyver I til Guayaquil på fastlandet. I lufthavnen
i Guayaquil har I nogle timers ventetid, inden I stiger ombord
på flyet tilbage mod Europa.
Transfer Puerto Ayora - lufthavnen på Baltra
Fly Baltra - Guayaquil
Fly mod Europa
Morgenmad
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DAG

13

ONSDAG

HJEMKOMST

DARWIN PÅ GALAPAGOS

Hen på eftermiddagen lander I i Danmark.

I 1835 opholdt den kun 26-årige Charles Darwin sig fem uger
på Galapagos. Han havde forinden med skibet HMS Beagle
besøgt store dele af Sydamerika og med sprudlende energi udforsket levevis, geologi og plante- og dyreliv. Darwins
undersøgelser på Galapagos bidrog med vigtige brikker i
det enorme materiale, der lå til grund for hans formulering af
evolutionsteorien.

Morgenmad i flyet

Darwin beskrev sit ophold på Galapagos i syttende kapitel i
sin fremragende rejsebog ”Rejse om Jorden” der udkom på
engelsk i 1839 og på dansk i 1876. Her skriver han blandt
andet om Galapagos:
”Disse øers naturhistorie er i højeste grad interessant og
har stort krav på vores opmærksomhed. De fleste organiske
frembringelser er indfødte skabninger, der ikke findes noget
andet sted, ja de forskellige øers beboere er ikke engang
ens”.
”Det forekommer mig, at vi her - både i rummet og tiden føres noget nærmere til det store problem, det største af alle
mysterier: Den første optræden af nye væsener på vores
jord”.
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YACHTEN GOLONDRINA
KAHYTTER OG CREW

X

Båden har otte dobbeltkahytter med køjesenge.

x

Alle kahytter er komfortable med tæpper og har eget badeværelse med et toilet, bruser med varmt vand og vask. Alle
kahytter hatr aircondition. Bådens faciliteter omfatter soldæk, spisestue, rummelig opholdsstue, bar med TV og DVD,
musikanlæg. Båden har også snorkeludstyr (inkluderet) samt
våddragter der kan lejes.
Båden og besætning tilbyder en afslappende atmosfære og
sans for detaljer. Passagererne er den første prioritet, og
mens oplevelsen af øerne er det vigtigste, vi ønsker at lette
og forbedre din Galapagos oplevelse ved at give en vidunderlig atmosfære.
Båden er 22 meter lang og kan skyde 8 knob. Besætningen
tæller fem medlemmer samt en naturguider.
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KORT OVER QUITO OG OTAVALO

KORT OVER REJSEN PÅ GALAPAGOS
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RASMUSSEN TRAVEL

BUREAUETS EJER

Vi arrangerer individuelle rundrejser, vandreture,
skræddersyede eventyr og grupperejser med dansk
rejseleder i Sydamerika.

Hans Erik Rasmussen etablerede bureauet i 2013 efter i
mange år at have arrangeret og ledet rejser for højskoler
og rejsebureauer. Han kom til Sydamerika første gang i
1981 og har boet i Argentina. I Bolivia, Peru og Venezuela
har han gennemført lange eventyr til fods, på hesteryg og
i kano. Siden 1997 har har skrevet guide- og fagbøger om
Sydamerika.

I Peru, Argentina og Brasilien har vi tilknyttet danske
medarbejdere, der står for et velkomstmøde, når I ankommer.
De guider også udflugter og ture, så I på den måde for et
godt indblik i landet. Herudover har vi et meget omfattende
kontaktnet af både top professionelle bureauer og privatpersoner, der har været vores personlige venner gennem mange
år. Dem trækker vi på, når vi opfylder specielle ønsker for
vores rejsende.

Hans Erik Rasmussen holder foredrag om sine rejser i
Sydamerika på biblioteker, skoler, kirker og oplysningsforbund.

INFOMØDER OG
ÅBEN REJSESESØNDAG
Vi kommer meget gerne på besøg hos jer for at fortælle om
lige præcis den rejse, som I er interesseret i. Vi kommer over
hele landet. Ring eller skriv og lav en aftale.
Vores bureau holder til på Midtsjælland, hvor vi på udvalgte
søndage holder Åben Rejsesøndag. Her fortæller vi om vores
rejser mm.
Endelig holder vi jævnligt kundemøder i Det Argentinske
vinhus i København.
Se datoer på vores hjemmeside.

BØGER OM SYDAMERIKA
af Hans Erik Rasmussen

Galapagos er 17. kapitel fra Charles Dawins beskrivelse af sin
rejse om Jorden. Her beskriver han sit ophold på Galapagos.
Forord af Hans Erik Rasmussen. Gennem mange år skrev
Hans Erik Politikens guidebøger om Peru og Bolivia. Som
konsulent har han været med til at laven Politikens Rejsen
Rundt i Sydamerika. Bogen om Argentina er udgivet på Hans
Erik Rasmussens eget forlag Møllen Multimedie.
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VIL DU MED TIL
ECUADOR?
Ring eller skriv hvis du ønsker yderligere information
om denne eller andre af vores rejser til Ecuador. Find
yderligere oplysninger om Ecuador og se vores film
fra landet på vores hjemmeside. Her kan du også
tilmelde dig rejsen og se, hvornår vi afholder vores
informations- og inspirationsmøder.

SE FLERE REJSER PÅ HJEMMESIDEN

RASMUSSENTRAVEL.DK

Førslev Gl. Mølle // Førslev Møllevej 5 // 4690 Haslev // Telefon 21 72 44 56 // he@gyrdrasmussentravel.dk // rasmussentravel.dk

