
AFGANG GARANTERET VED 2 PERSONER

5 - 8 DAGE. AFGANG HVER SØNDAG

ØHOP PÅ GALAPAGOS 
I EGEN BÅD
KOM TÆT PÅ KÆMPESKILDPADDER 
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KORT FORTALT REJSEKODE:
VSE-038

DAG 04
Vandring til vulkanen Sierra 
Negra. Alternativt snorkling 
ved tunnellerne i havet. Hotel i 
Puerto Villamil.

DAG 03
Højlandet på Floreana. Sejlads 
til øen Isabela. Hotel i Puerto 
Villamil. 

DAG 02
Sejlads til øen Floreana. Søløver 
og havleguaner. Hotel i Puerto 
Velasco Ibarra.

DAG 01
Fly og ankomst til Galapagos.
Kæmpeskildpadder i højlandet 
på Santa Cruz. Hotel i Puerto 
Ayora.

DAG 06
Charles Darwin Research 
Station. Fly til fastlandet.

DAG 05
Flamincosøen og skildpadde-
opdræt ved Puerto Villamil. 
Sejlads til Puerto Ayora. Hotel i 
Puerto Ayora.

DAG 08
Charles Darwin Research 
Station. Fly til fastlandet.

DAG 07
Heldagstur til øen North Sey-
mour. Hotel i Puerto Ayora.

DAG 06
Heldagstur til øen Bartolomé 
med den klassiske udsigt. 
Snorkling. Hotel i Puerto Ayora.

A
Rejseplan ved forlængelse A:

DAG 08
Shopping i Puerto Baquerizo.
Fly til fastlandet.

DAG 07
Sejltur til Kicker Rock. Snork-
ling fra strand. Hotel i Puerto 
Baquerizo.

DAG 06
Sejlads til øen San Cristóbal. 
Gåtur til Frigate Hill. Hotel i 
Puerto Baquerizo.

B
Rejseplan ved forlængelse B:
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REJSENS PRIS:  12.330 KR. / 14.650 KR.
Per person i dobbeltværelse / enkeltværelse

   4.950 KR. / 4.950 KR.
For forlængelse A i dobbeltværelse / enkeltværelse

   4.050 KR. / 4.290 KR.
For forlængelse i dobbeltværelse / enkeltværelse

Inkluderet i prisen:
• Transport lufthavn - hotel - lufthavn på Galapagos
• Alle hotelovernatninger
• Beskrevne måltider på båd, hotel eller restaurant
 de enkelte dage
• Alle beskrevne udflugter
• Engelsktalende guide på alle udflugter
• Privat speedbåd
• Snorkeludstyr
• Støtte til lokale samfund

Ikke inkluderet i prisen:
• Fly Quito - Galapagos - Quito
• Adgang til Nationalparken Galapagos. 100 USD der betales
 kontant ved ankomsten til Galapagos
• Galapagos Migrationskort, 20 USD der betales kontant ved
 ankomsten til Galapagos
• Afbestillingsforsikring
• Rejseforsikring

Vi er agent for Gouda Rejseforsikring og kan tegne 
dækkende forsikringer.

Rejsen er omfattet af Pakkerejseloven.
Rasmussen Travel er medlem Rejsegarantifonden.

OM REJSEN

Kontakt
Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev 
Tlf. 70 27 44 56 
Mail: he@rasmussentravel.dk

Det er en båd lig denne, som I sejler i.
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Godt tre timers flyvning ud over Stillehavet bringer jer fra 
Ecuadors hovedstad Quito til til lufthavnen på øen Baltra i 
øgruppen Galapagos. Lufthavnen blev anlagt af USA under 2. 
Verdenskrig som et udgangspunkt for recognoserings-
flyvninger i denne del af Stillehavet.

Ved ankomsten til lufthavnsbygningen betaler I kontant for 
adgang til nationalparken Galapagos og for det obligatoriske 
”migrationskort.

Når I har modtaget jeres bagage, bliver I mødt af jeres guide 
på turen. Fra lufthavnen kører I et par kilometer til en mole, 
hvorfra I sejler over til hovedøen Santa Cruz.

 

FLY OG ANKOMST TIL 
GALAPAGOS

DAG 

01
Søndag - fortsat

I bil kører I op mod højlandet på Santa Cruz Island. Undervejs 
bliver vegetationen mere frodig, da skyerne afgiver væde, når 
de presses op over øen. Det højeste punkt på Santa Cruz er 
864 meter. Santa Cruz har de fleste af de klimazoner, som vi 
finder på Galapagos, så fuglelivet er meget varieret på øen.  
Blandt andet lever de fleste af de berømte finkearter på øen.

Santa Cruz er den ø, hvor der er mest land, som ikke er i 
nationalparken, og på den centrale og sydlige del af øen er 
der en del landbrug. I højlandet stopper I ved en af gårdene og 
spiser frokost. Det bedste er dog, at I har mulighed for at 
vandre rundt og komme tæt på de vildtlevende 
kæmpeskildpadder.

Turen fortsætter ned gennem landbrugsland til byen Puerto 
Ayora, hvor I indkvarteres på hotel. Puerto Ayora er den 
største by på Galapagos med cirka 12.000 indbyggere. Her 
mange restauranter og butikker.

Hotel i Puerto Ayora

Frokost

SKILDPADDER I HØJLANDET PÅ 
ØEN SANTA CRUZ

Kæmpeskildpadde i højlandet på Santa Cruz.

Søndag
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På hele turen sejler I med gruppen - på max 12 personer - i 
egen båd. Denne dag sejler I til øen Floreana, der er en af de 
sydligste øer på Galapagos. Turen tager cirka to en halv time. 

Vel ankommet til Floreana har I tid til ved kajen at beundre 
søløverne og de røde havleguaner, der kun lever på denne ø. 
Jeres guide fortæller om hvordan de to arter sameksisterer 
og om deres opførsel og udvikling.

I byen Puerto Velasco Ibarra lever de fleste af Floreanas cirka 
120 indbyggere. Her er et par enkelte hoteller og caféer. 

Mandag

SEJLADS TIL ØEN FLOREANA

DAG 

02

Efter check ind på lodgen nyder I en frokost, og går bagefter 
ud til La Loberia, hvor søløver yngler. Som alle andre steder 
informerer guiden om det, som I ser.

Bagefter er der mulighed for at snorkle i det lyse, turkise 
vand. Tit svømmer man sammmen med søløver, 
havskildpadder, farverige koralfisk og djævlerokker. 
Djævlerokken er den største rokke; en flad fisk der kan blive 
op til otte meter bred og veje over 1200 kilo.

I går tilbage til byen og nyder solnedgangen. På hotellet får I 
aftensmad og kan slappe af.

Hotel i Puerto Velasco Ibarra

Morgenmad, frokost, aftensmad

SØLØVER VED LA LOBERIA

Mandag - fortsat
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Floreana har uden tvivl den mest interessante menneskelige 
historie af alle øerne på Galapagos. Det er her, at hvalfangere 
i 1793 oprettede det berømte ”posthus” på det sted, der nu 
hedder Post Office Bay. Floreana var den første ø, der blev 
koloniseret af ecuadorianere i 1832. 

I 1835 ophold Charles Darwin sig seks dage på Floreana. Han 
skrev i sin rejsebog, at beboerne på øen efter to dages jagt 
på kæmpeskildpadder havde mad nok til en uge.

Senere blev det en straffekoloni, der dog ikke varede længe 
på grund af manglen på ferskvand. I 1924 etablerede norske 
indvandrere en fiskekonservesfabrik, der fungerede nogle få år.

Et par år senere ankom Friedrich Ritter, en tysk læge, med sin 
kvindelige companion Dore Strauch, som led af multipel skle-
rose. Doctor Ritter fjernede alle tænderne og brugte proteser 
af rustfrit stål til at undgå tandkomplikationer. Sammen 
oprettede de en meget vellykket have og levede af det, som 
de dyrkede.

Mennesker på Floreana

DE FØRSTE MENNESKER PÅ
FLOREANA

Mennesker på Floreana

En gravid kvinde, Margret Wittmer ankom i 1932, sammen 
med sin mand Heinz og hendes stedsøn Harry. De byggede 
et hus og etablerede også et landbrug, inden hun fødte deres 
søn Rolf, der var den første person, der blev født på
Galapagos.

Floreana er kendt for at være hjemsted for flere mystiske 
forsvindinger i 1930’erne. De som trak mest opmærksomhed, 
var en formodentlig østrigsk baronesse, der ankom kort efter 
Wittmers med sine to tjenere (elskere). Efter hendes ankomst 
begyndte folk at forsvinde mystisk, og hun forsvandt senere 
selv.

FØDSLER OG FORSVINDINGER
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Tirsdag - fortsat

I nærheden er en indhegning med forskellige kæmpeskild-
padder, der oprindeligt blev ejet af beboere i Floreana. Langs 
stien ser I individder af den oprindelige skildpaddeart for 
Floreana. Man mente, at den var uddød, men blev fundet, og 
nu kører man et avlsprogram.

I kører tilbage til lavlandet og spiser frokost, inden I stiger 
ombord i jeres hurtige båd, der på to en halv time sejler jer til 
øen Isabela.

Vel indkvarteret på hotellet, kan I slappe af for resten af   
dagen. Her er gode bademuligheder.

Isabela er den yngste af øerne på Galapagos.

Hotel i Puerto Villamil

Morgenmad, frokost

FRA FLOREANA TIL ISABELA

Efter morgenmaden tager I op på øens højland. Den første 
destination er kirkegården, hvor I får en hurtig forklaring om 
dette sted og Wittmer-familiens gravsten. Det næste 
besøgsmål er Cerro Alieri, cirka et kvarters kørsel fra havnen. 
Dette sted er især interessant for dem, der vil opleve 
vegetationen på Galapagosøerne. Her er også gode 
muligheder for at se på fugle, idet man har observeret mere 
end 48 arter. Heraf er en tredjedel endemiske. Derudover er 
dette stedet for et større bevaringsprogram for en kritisk truet 
plante, linum cratericola. Det blev antaget uddød, indtil det 
blev genindført af forskere og parkvagter i 1997.

Det tredje sted I besøger, Asilo de la Paz, ligger tre kvarters 
kørsel fra byen. Det er primært et historisk sted, hvor I ser en 
pirathule og ferskvandskilden, der er den vigtigste vandkilde 
for befolkningen. På dette sted boede Wittmer-familien i 
huler, mens de konstruerede deres første hus af læder og 
sten. I disse huler blev Rolf Wittmer født - det første ban, der 
kom til verden på Galapagos. Han levede i hulerne med sin 
familie i sit første livsår. Her vil jeres guide fortælle, hvordan de 
plejede at leve, så I kommer med tilbage i tiden og får en idé 
om, hvor ekstremt det var at bo på denne ø.

Tirsdag

HØJLANDET PÅ FLOREANA

DAG 

03
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Dagen byder på en heldagstur med vandring til krateret på 
vulkanen Sierra Negra. I kører op hvor vejen slutter, og 
vandrer omtrent et par timer op 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.

Ved kraterkanten er en vidunderlig udsigt over krateret og med 
lidt held vil I kunne se Galapagos spurvehøgen. Guiden fortæl-
ler om geologien ved Sierra Negra-vulkanen. Langt størstede-
len af øen er dannet af lava. 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.

Tilbage til hotellet kan eftermiddagen tilbringes afslappet for at 
nyde vidunderlige koralsand og turkise vandstrande. 

Hotel i Puerto Villamil

Morgenmad, frokost

Onsdag

VULKANEN SIERRE NEGRA

DAG 

04

Et alternativ til turen til Sierra Negra er et besøg ved øerne 
Los Tuneles - Tunellerne. Turen starter med tre kverter i jeres 
båd, hvor den erfarne kaptajn styrer sikkert over bølgerne. 
Tunnellerne blev dannet for millioner af år siden, da floder af 
flydende magma løb over øen og nåede til kysten. Det kolde 
vand fik hurtigt det overfladiske lag til at størkne, mens den 
lavereliggende flydende magma løb i havet. Da udbruddet 
stoppede, blev der dannet en hul struktur, hvor vand løb ind 
skabte tuneller.

I har mulighed for at snorkle mellem de hundredevis af 
tuneller. Her lever hajer, hummere, pingviner, søløver, suler og 
havskildpadder. Hvis I er heldige ser I deggigantiske djævle-
rokker søge efter føde i vandet.

En snack serveres om bord på jeres båd. Om eftermiddadgen 
vender I tilbage til hotellet.

Tillægspris for denne tur: 1380 kr.

Onsdag - fortsat

SNORKLING VED TUNELLERNE
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Efter morgenmaden besøger I flamingosøen, der er en lille sø 
i udkanten af byen Puerto Villlamil. Søen er menneskeskabt 
og fourageringssted for flamingoer. Her starter en sti på et 
par kilometer der fører frem til et center med skildpaddeavl. 
Her vil hører I om reproduktion og opdræt af skildpadder.

Tilbage i Puerto Villamil tager I båden og sejler til byen Puerto 
Ayora på Santa Cruz. I har fri om eftermmiddagen.

Hotel i Puerto Ayora

Morgenmad

Torsdag

SKILPADDEOPDRÆT OG
FLAMINGOSØ - TIL SANTA CRUZ

DAG 

05

Efter morgenmaden går I hen til Charles Darwin Research 
Station i udkanten af Puerto Ayora. Centret er arbejdssted for 
forskere. For besøgende er det mest interesssante afdelingen 
med skildpaddeavl, hvor det er muligt at se flere forskellige 
arter af kæmpeskildpadder. 

I ser det balsamerede lig af den legendariske kæmpe-
skildpadde ”Lonesome George”, der var den sidste af sin art. 
I 2012 blev han efter sin død sendt til New York til det ameri-
kanske naturhistoriske museum for at blive balsameret. Her 
blev han udstilllet i et år, inden han kom tilbage til Charles 
Darwins forskningsstation, hvor han havde levet i mange år. I 
dag er han et symbol på bevarelse af truede dyr. 

Efter besøget på centret kører I til lufthavnen på Baltra for at 
tage flyet tilbage til Quito på fastlandet Ecuador.

Morgenmad

Fredag. Ved tur på seks dage

CHARLES DARWIN RESEARCH 
STATION - AFREJSE

DAG 

06
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I kører over Santa Cruz til Baltra og sejler til den lille ø North 
Seymour, der ligger umiddelbart nord for Baltra.

De vigtigste dyr på North Seymour er landleguaner, fregat-
fugle med den flotte røde pose på halsen, blåfodede suler og 
søløver.

Frokost om bord. Efter frokosten kan I snorkle fra stranden 
Bachas på nordsiden af Santa Cruz. Bagefter retur til Puerto 
Ayora.

Hotel i Puerto Ayora

Morgenmad, frokost

Lørdag. Ved forlængelse A

HELDAGSTUR TIL ØEN 
NORTH SEYMOUR

DAG 

07
Fredag. Ved forlængelse A

Tidligt om morgenen kører I til Baltra for at starte sejladsen til 
øen Bartolomé. I får morgenmad om bord. Bartolomé er en 
lille ø beliggende lidt øst for øen Santiago. En af øens største 
attraktioner er Pinnacle Rock. For at se klippen ordentligt, skal 
I vandre cirka en time op til et udsigtspunkt på øen. Undervejs 
hører I om øens vulkanske landskab og ser blandt andet 
kaktus og firben. Fra toppen er en storslået udsigt over 
Pinnacle Rock, der kontrasterer det vulkanske landskab med 
de turkislige farvande i de omkringliggende strande. Udsigten 
er en af de helt klassiske på Galapagos.

Efter udflugten snorkler I fra en af områdets koralstrande, og 
hvis I er heldige, ser I havskildpadder, søløver, flerfarvede fisk 
og pingviner. Frokost indtager i på båden. 

Hen på eftermiddaggen vender I tilbage til Puerto Ayora.

Hotel i Puerto Ayora

Morgenmad, frokost

HELDAGSTUR TIL ØEN 
BARTOLOMÉ

DAG 

06
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Søndag. Ved forlængelse A

DAG 

08

Efter morgenmaden går I hen til Charles Darwin Research 
Station i udkanten af Puerto Ayora. Centret er arbejdssted for 
forskere. For besøgende er det mest interesssante afdelingen 
med skildpaddeavl, hvor det er muligt at se flere forskellige 
arter af kæmpeskildpadder. 

I ser det balsamerede lig af den legendariske kæmpe-
skildpadde ”Lonesome George”, der var den sidste af sin art. 
I 2012 blev han efter sin død sendt til New York til det ameri-
kanske naturhistoriske museum for at blive balsameret. Her 
blev han udstilllet i et år, inden han kom tilbage til Charles 
Darwins forskningsstation, hvor han havde levet i mange år. I 
dag er han et symbol på bevarelse af truede dyr. 

Efter besøget på centret kører I til lufthavnen på Baltra for at 
tage flyet tilbage til Quito på fastlandet Ecuador.

Morgenmad

CHARLES DARWIN RESEARCH
STATION - AFREJSE

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 ener-
gi 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.

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”.

DARWIN PÅ GALAPAGOS
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Tidligt om morgenen sejler I til øen San Cristobal Island i 
speedbåd. Efter check ind på hotellet tager I til 
informationscentret udenfor byen, hvor I hører om øernes 
oprindelse, flora, fauna og de første indbyggere.

I vandrer en halv times tid til Frigate Hill, hvorfra I oplever den 
endemiske vegetation og en smuk udsigt over øen og dens 
omgivelser. Hovedattraktionen her er fregatfuglene. 

Sidst på dagen besøger Frigate Bay, hvor I snorkler.

Hotel i Puerto Baquerizo

Morgenmad

Fredag. Ved forlængelse B

TIL ØEN SAN CRISÓBAL, 
FRIGATE HILL

DAG 

06

Tidligt om morgenen sejler I til Kicker Rock, der er kendt som 
et af de bedste steder at snorkle og dykke på Galapagos. Her 
kan man se hajer, rokker og forskellige typer mindre fisk. 

Efter snorklingen besøger I en af følgende strande: Playa 
Ochoa, Playa Puerto Grande eller Playa Mangelito. 

Om eftermiddagen vender tilbage til Puerto Baquerizo

Hotel i Puerto Baquerizo

Morgenmad, frokost

Lørdag. Ved forlængelse B

KICKER ROCK OG SNORKLING

DAG 

07
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Søndag. Ved forlængelse B

DAG 

08

Først på dagen har I lidt tid til at shoppe, inden I tager i 
lufthavnen over starter flyvningen tilbage til fastlandet.

Morgenmad

AFREJSE

BUREAUETS EJER
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. Sid-
en 1997 har har skrevet guide- og fagbøger om Sydamerika.

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

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 Eventyrernes Klubs 
lokaler i Nyhavn, København.

Se datoer på vores hjemmeside.



VIL DU MED 
TIL GALAPAGOS?
Ring eller skriv hvis du ønsker yderligere information 
om denne eller andre af vores rejser til Galapagos. 
Find yderligere oplysninger om Ecuador 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


