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Ecuador er nok det mindste af landene i Andes re-
gionen, men er tæt pakket med spændende mulig-
heder. Landet, der har fået sit navn efter ækvator, 
er et rigtig godt udgangspunkt for begynderens 
tur gennem Sydamerika. 

Og netop ved ækvator, eller den smukke gamle by 
Quito lidt syd for, er det godt at tage hul på even-
tyret. Herfra kan man på mindre end en dagsrejse 
nå at passere nogle af verdens højeste vulkaner, 
tage dybt ind i Amazonjunglen, solbade ved Stille-
havets tropiske strande eller besøge farvestrålen-
de indianske markeder. Denne korte transporttid 
til de fleste typer landskaber og kulturer som folk 
forbinder med Sydamerika, står som en rar kon-
trast til de lange afstande i nabolandene. 

En anden fordel er også at Ecuador er et billigt 
rejseland med plads til alle typer rejsende. Befolk-
ningen er venlig og imødekommende, og politisk 
regnes landet blandt de mest stabile på kontinen-
tet. Derfor er heller ikke de store advarselslamper 
tændte, man skal bare værne sig med sund fornuft 
som ethvert andet sted. 

Mange finder Ecuador utroligt indbydende som 
begynder i Sydamerika – det er et lille, relativt sik-
kert, overskueligt og yderst fascinerende land.

Ecuador
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Ecuador er på størrelse med Storbritannien. Det kan groft inddeles i 3 regio-
ner. Andesbjergkæden, der deler landet på langs med Amazonjunglen på 
den ene side og lavlandet ved Stillehavet på den anden side. Bjergkæden 
består af to rygge med en dal imellem, hvor bl.a. Quito ligger. Det højeste 
punkt er Chimbarazo med sine 6.310 meter. Til Ecuador hører også Galapa-
gosøerne. 

Økonomi: 
Indtil først i 1970‘erne var Ecuador på mange måder en rigtig bananrepu-
blik. Landets hovedeksport var bananer og andre landbrugsprodukter. Efter 
1973, hvor der blev fundet olie i Amazonjunglen, toppede denne listen over 
eksportvarer. Landet er dog stadig et fattigt land, hvor pengene bestemt 
ikke når op til indianerne i bjergene. 

Indbyggere: 
Der lever ca. 12 millioner mennesker i Ecuador, der er det tættest befolkede 
land i Sydamerika. 40 % er indianere og andre 40 % er mestizer (blanding 
af spansk/indiansk). Den resterende del fordeler sig på 10 % hvide og 10 % 
sorte og asiatere. Halvdelen af befolkningen lever i kystlavlandet, mens
resten bor i højlandet. Mindre end 3 % lever i junglen. 

Sprog: 
Landets officielle sprog er spansk. Den indianske del af befolkningen taler 
quechua, et indiansk sprog og derudover spansk. Ikke ret mange taler eller 
forstår engelsk, men fortvivl ikke, man kommer langt med lidt gebrokkent 
spansk. 

Klima: 
Ecuador ligger på ækvator og der er varmt året rundt. Temperaturen varierer 
dog i forhold til højden over havet. Det kan være koldt i bjergene om nat-
ten.
Højlandet: Der er to sæsoner, den tørre og den våde, hvoraf der forekommer 
to af den sidste. Det er tørt fra juni til september og i december. I regnperio-
den vil det dog typisk være godt vejr om morgenen for så at trække sam-
men hen på eftermiddagen. Der kan dog være enkelte dage med godt vejr. 
Regnen falder som troperegnskyl med korte intense byger. Der er dog store 
geografiske svingninger. Temperaturen varierer fra 20-22 grader.
Junglen: Varmt året rundt med september som den tørreste og juni til august 
som de vådeste måneder. Temperaturen ligger altid omkring 30 grader.
Galapagosøerne: December til juni er de varmeste måneder med 22-23 gra-
der og vandtemperaturer på 26 grader. Fra juni til oktober er det lidt køligere 
med blæst og lufttemperaturer omkring 18 grader og vandtemperaturer på 
20 grader.

Visum: 
Til danske statsborgere gives 90 dages ophold uden visum inden for et år. 
Ved grænsen får man som hovedregel kun 60 dage, men det kan nemt for-
længes med yderligere 30 dage. 

Helbred: 
Der er ingen vaccinationskrav for at blive lukket ind i landet. Det anbefales 
dog, at man bliver vaccineret mod tyfus, hepatitis samt gul feber, hvis man 
skal i junglen. Under 1500 meters højde forekommer malaria, og enkelte 
steder er malariaparasitterne resistente over for klorokinfosfat. Dette gælder 
især nordkysten.

Fly: 
Det er utroligt billigt at flyve indenrigs i Ecuador, men da afstandene er så 
små, vil det for de fleste ikke være relevant. Man betaler 25 US$ i lufthavns-
skat, når man forlader landet. 

Busser: 
Ecuador er så lille, at ethvert hjørne af landet kan nås med bus inden for 
12 timer. Alle busser udgår fra en central busstation i byen, hvor flere små 
private busselskaber er samlet under ét tag. Skilte fortæller hvilke ruter de 
forskellige selskaber betjener. 

Tog: 
Indtil 1983, hvor orkanen „El Niño“ skyllede store dele af Ecuadors jernba-
nenet væk, fandtes nogle af de mest fantastiske togture i hele Sydamerika 
i Ecuador. Der er dog stadig et par af de bedste, der har overlevet. For ek-
sempel turen over „Djævlens næse“. Man vil af og til opleve, at togturene er 
indstillet.

Bybusser: 
Koster kun nogle få håndører. Man betaler når man stiger på. Når du når dit 
bestemmelsessted, råb „baja“, der betyder ned, eller „esquina“, der betyder 
på hjørnet. 

Taxi: 
Taxier er meget billige. Man bruger sjældent over et par dollars på en tur. I de 
større byer køres der efter taxameter, mens man i mindre byer må forhandle 
om prisen inden man starter turen. Om natten er taxierne ikke glade for at 
bruge taxameter, og priserne er ofte højere. 

Penge: 
Den ecuadorianske møntsort er ikke længere sucres men amerikanske dol-
lars efter reformen i 2000. 
Rejsecheck: Det er muligt at veksle rejsecheck i næsten alle banker i landet. 
De bedste kurser og den hurtigste veksling gives dog i et vekselkontor (Casa 
de Cambio). 
Kreditkort: Kreditkort accepteres på mange restauranter og bedre hoteller, 
ligesom der kan hæves kontanter på disse. Visa, Mastercard og Diners er de 
mest udbredte. 

Hoteller :
Hoteller kan fås i alle prisklasser, lige fra det utroligt billige til dyr luksus. 

Mad: 
De fleste restauranter serverer en dagens frokost (almuerzo) eller dagens 
middag (merienda). De består gerne af 3 retter. Først serveres caldo (suppe) 
herefter segundo, der gerne er et stykke kød eller fisk serveret med ris, salat 
og et glas tyndt juice. Endelig serveres en dessert (postre). Alt dette koster 
ca. 20-25 kr. 

drikke: 
Coca-Cola kan købes over alt. Bestiller man en Cola, bliver man spurgt om 
hvilken cola, da cola er en betegnelse for alle sodavand. Jugos (juice) laves 
på gader og stræder af alle slags eksotiske frugter. Sørg for at få dem som 
jugo puro, uden vand. Man kan købe flaskevand over alt. Der bliver drukket 
meget øl i Ecuador. Flaskerne er store, 660 ml. De koster kun nogle få kroner. 
Rommen er billig, god og smagfuld og passer godt med nogle af de friske 
jugos.

Prisniveau:
Ecuador er et af de billigste rejselande i Sydamerika for rygsækrejsende, men 
man får så absolut også, hvad man betaler for. Fra et turistklasseniveau og 
opefter ligger priserne på højde med de omkringliggende lande. Rundrejser 
booket fra Danmark samt hotelovernatninger kan kun bookes på de bedre 
niveauer, idet man ikke kan indgå aftaler med de billigste hoteller. 

Fakta om landet
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Quito har gennem dens lange 
historie været beboet af for-
skellige præcolumbianske 

stammer, blandt andre Quitus folket, 
som den bærer navn efter. Senere 
var den også hovedstaden i inkaer-
nes nordlige rige inden den i 1533 
blev genopbygget af de spanske 
erobrere. 

Ovenpå alle disse gamle indianske 
fundamenter ligger Quito stadig 
fantastisk smukt placeret i en dal, 
omgivet af mægtige vulkaner. Den 
ligger højt oppe i 2800 meters højde, 
så kommer man direkte fra Danmark 
er det vigtigt at starte roligt ud. 

Selvom Quito er en stor by med over 
1 million indbyggere, føles den be-
hagelig med dens mosaik af mindre 
bydele overordnet fordelt i en ny og 
en gammel del. Den gamle bydel 
præges af smukke, gamle, hvidkal-
kede huse fra den spanske kolonitid. 
Overdådigt udsmykkede kirker titter 
mange steder op over de røde tegl-
tage og indbyder med skatte af guld 
og sølv. Man forstår sagtens, hvorfor 
den er på Unescos liste over verdens 
kulturarv. Quitos gamle bydel er 
også indianernes kvarter; Et char-
merende, men larmende inferno af 
farvestrålende mennesker. Bag al 
denne koloniale skønhed rejser høj-
husene sig i den nye bydel med de 
dyre forretninger, hoteller, ambassa-
der, flyselskaber og banker. Enkelte 
indianske handlende minder dog en 
om at man stadig er i Sydamerika, 
men kontrasten er stor til den gamle 
bydel.  

Quito gennemgik en omfattende re-
novering i 1980’erne så den nu frem-
står langt smukkere, med historien 
intakt og en moderne infrastruktur. 
Den populære og maleriske gamle 
hovedstad med de venlige indbyg-
gere overvåges nøje af den halvso-
vende vulkan Pichincha, der kun på 
klare dage lader alle sine 4776 meter 
anskue. 

Quito og trafik
Gennem de sidste 10-15 år er Quito 
eksploderet. Hvor byen tidligere 
stoppede ved lufthavnen, så stræk-
ker den sig nu på langs gennem hele 
dalen. Byens indbyggere lider nu un-
der det samme som alle andre steder 
i verden - trafikpropper, så det tager 
umindelige tider at komme fra den 
ene til den anden ende. Dagsture 
med udgangspunkt i midtbyen har 
fået lagt mindst en time på i begge 
ender. Man har dog fra byens side 
forsøgt at gøre noget ved problemet 
og nogle af disse tiltag gavner turi-
sterne. Det være sig f.eks. Metrobus-
serne, der kører i egne vejbaner, og 
hvor man betaler inden man stiger 
på. Seneste tiltag er cykelveje, hvor 
man som turist kan prøve kræfter 
med at cykle i 300 meters højde. Cy-
kelveje går på tværs af byen og prø-
ver at lokke byens beboere over på 
de 2-hjulede.

Tæt på Quito

Mitad del Mundo 
Klodens skillelinie Ækvator løber 
gennem Ecuador 22 km nord for 
Quito. Et stort monument markerer 
linjen, hvor man kan stå med et ben 
på hver halvkugle. Der er også et 
godt museum med en fin etnogra-
fisk udstilling, der forklarer om lan-
dets befolkning.
Hvis man kommer først på dagen, 
kan man fortsætte til Pululagua-
kraterets rand. Her er en helt utro-
lig udsigt over kraterbunden, hvor 
små landbrug ligger som et farvet 
kludetæppe. En lille sti snor sig ned 
i dybet. 

Sangolquí 
Hver søndag er der marked i denne 
lille forstad til Quito, og det er mere 
autentisk end de fleste. Indianerne 
kommer fra omegnen og sælger 
frugt og grønt. De omrejsende han-
delsmænd har opstillet deres boder 
med alt mellem himmel og jord, og 
selvom turisterne nu også har fundet 
vej hertil, er det ikke voldsomt domi-
neret af uoriginale souvenirs. 

Eksempler på  vores udflugter i Quito og omegn
Halvdags byrundtur i Quito
Efter afhentning på hotellet starter 
byrundturen. Der vandres ned ad 
brostensbelagte gader, over blom-
strende pladser, og der besøges det 
gamle koloni-centrum Plaza de la 
Independencia, den store elegante 
katedral San Fransisco, La Campania 
med dets væld af guldudsmykning 
samt San Augustin, Quitos ældste 
kloster. Der køres gennem beboel-
seskvarterer til Kongres paladset og 
sluttes oppe på Panecillo højen med 
den pragtfulde udsigt ned over byen 
med de snedækkede vulkaner i bag-
grunden. 
Turen slutter ved ækvatormonu-
mentet. Stå direkte på ækvatorlinjen, 
med et ben på hver side af den nord-
lige og den sydlige halvkugle. Besøg 
det indre af monumentet, hvor man 
finder landets bedste etnografiske 
udstilling. Her er det ligeledes mu-
ligt at få et certifikat for krydsning af 
ækvator. 

Turen til toppen
Har man lyst til at betragte byen fra 
toppen af Pichincha vulkanen, så er 
det meget enkelt at komme derop 
med en svævebane. Bed en taxa 
chauffør køre dig til svævebanesta-
tionen, eller tag med på en af vores 
byrundture, der inkluderer dette høj-
depunkt under opholdet i Quito. 

otavalo markedstur
Nord for Quito ligger Imbabura pro-
vinsen, et område med søer, snetop-
pede bjerge og landbrugsområder. I 
århundreder har regionale markeder 
spillet en stor rolle i det indianske 

liv, idet de er vigtige mødesteder 
for handel og socialt samvær. De 
farverige markeder i Andesdalene 
er berømte for deres fine kunst-
håndværk. Otalvalo markedet er det 
mest berømte med rødder tilbage til 
præ-inka perioden. De er især kendt 
for deres vævede tekstiler, og under 
besøget får man rig lejlighed til en 
tur gennem brostensgaderne fyldt 
med indianere i blå ponchoer, hvide 
bukser og langt, flettet hår. 
Der er frokost på Hacienda Pinsaquí, 
Puerto Lago eller Hacienda Cusín.

cotopaxi nationalpark
På vejen fra Quito mod syd passerer 
man bl.a. Cotopaxi på højre side med 
sine 5.875 meter. Det er et fantastisk 
syn i klart vejr, hvor vulkanen ikke 
kun er en blandt flere sneklædte top-
pe på ruten. Vi starter dagen med et 
besøg på  markedet i Latacunga, for 
siden hen at fortsætte mod Cotopaxi 
Nationalpark Vulkanen er Ecuadors 
højeste og verdens højeste aktive 
vulkan og kan bestiges. Anbefales 
dog ikke til klatrere uden erfaring 
og det rette udstyr. Der arrangeres 
klatreture med guide og fuldt klatre-
udstyr. Har man blot lyst til at snuse 
til denne mægtige vulkan, kan vi ar-
rangere ture til vulkanen. I national-
parken på vulkanens side kan man 
se vilde lamaer og rådyr. 
Det er en fantastisk oplevelse at køre 
gennem det andine landskab til fo-
den af Cotopaxi vulkanen, Ecuadors 
højeste aktive vulkan, der dominerer 
hele området. Parken er hjemsted 
for fugle som pumahøg og den an-
dine kondor. Inkl. lunchbox. 

Quito
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den gamle bydel - med lys på
Quitos gamle bydel har gennem de seneste 5-7 år fundet sig selv. Facaderne 
er blevet renset for grimme skilte, fortovene er blevet udvidet og mange af 
de biler der før krampede sig sammen i de smalle gader, bliver nu dirigeret 
uden om midtbyen. Gadesælgerne, der ikke gjorde specielt meget for byde-
len, er nu blevet forvist til andre steder.
Tilbage er det som gør byen anderledes. Den er nu en af Sydamerikas 
smukkeste hovedstæder, med et kæmpe og sammenhængende område 
bestående af pragtfulde bygninger, der kan dateres tilbage til byens anden 
blomstringsperiode i slutningen af forrige århundrede og tilbage til dens 
grundlæggelse. Hvad der også er værd at bemærke er den mulighed der tid-
ligere var utænkelig, nemlig at bevæge sig ind i bydelen efter mørkets frem-
brud. Bygningerne står oplyst med projektører, der ikke blot får det bedste 
frem i bygningerne, men også skaber et nyt syn på samme.   
Denne udvikling kommer til at gå endnu stærkere, idet turisterne ikke er de 
eneste der har fået øje på at Quito er en perle. Det samme har lokalbefolk-
ningen, der nu renoverer og flytter tilbage til bydelen. Der er dog stadig lidt 
vej at tilbagelægge, da der for eksempel stadig mangler et større udbud af 
restauranter. Der findes godt nok et par stykker på hotellerne og på torvene, 
men i betragtning af hvad man f.eks. finder omkring Plaza Foch i den nye 
bydel, er det ikke meget. Det skal dog nok komme, og indtil dette sker bør 
alle som kommer til Quito begive sig ned i den gamle bydel en aften og nyde 
det nye, gamle Quito.

En aften ude 
Man skulle ikke lige tro det, men Quito har faktisk en hel række hippe restau-
ranter og et helt minefelt af hyggelige gå-i-byen pubber og restauranter. Er 
det sulten der kalder, så findes der en hel vifte af gode restauranter hvor man 
kan gå ud og spise i Quito, og niveauet er meget højt. Det være sig både i 
dekor og et køkken, der serverer lokal mad, over det internationale, til de 
mere specifikke landkøkkener.
Det er smart at beslutte sig for i hvilken retning ens sult går, for det kræver en 
taxi, da man ofte ikke kan gå fra den ene restaurant til den anden. Kan man 
ikke bestemme sig, så er det en god ide at tage udgangspunkt i Placa Foch. 
Dette er ground zero for nattelivet, en livlig plaza med en række gode barer 
og restauranter omkring. I gaderne der strækker sig omkring torvet, er der 
ligeledes et stort udvalg indenfor alt lige fra pizza til steaks. 

Quito



6Eksperter i eventyr

Eksempler på  vores hoteller i Quito og omegn

Plaza Grande
Calle Garcia Moreno Y  Chile Esquina
Quito

Det femstjernede Hotel Plaza Grande 
ligger midt i Quitos historiske bydel, 
lige ud til uafhængighedspladsen 
og omringet af de mest berømte 
bygninger: katedralen Metropolitan, 
regeringspaladset, ærkebiskoppens 
palads og det moderne rådhus. Ho-
tellet er en smuk gammel bygning 
fra kolonitiden med en herskabelig 
indretning, der bringer en tilbage til 
netop den tid. Det regnes for at være 
et af de fineste hoteller overhovedet i 
Ecuador, et sted man ikke må gå glip 
af. Samtidig råder hotellet over alle 
moderne services som for eksempel 
mødelokaler, internet, spa/beauty-
salon, aircondition, gourmet restau-
rant og bar samt egen vinkælder. 
Der er 15 luksuriøse værelser, heraf 
11 royal suites, 3 plaza view suites og 
1 president suite. 

Mansion del angel 
Wilson E5-29 Y Juan Leon Mera
Quito 

Beliggende i centrum af Quito, i 
kvarteret Mariscal Sucre i den nord-
lige del af hovedstaden. Hotellet 
er dekoreret med antikviteter for 
at opretholde den originale stil og 
karakter. Alle værelser har moderne 
faciliteter som kabel tv, telefon og 
store badeværelser. Nogle værel-
ser har store messingsenge med 4 
stolper og gardiner. Tagterrassen på 
Mansion del Angel er et idyllisk sted 
at spise og slappe af, og da det for 
nylig blev overdækket med en gen-
nemsigtig kuppel, kan man nyde 
den altid, uanset vejret. 

Patio andaluz
Avenida Garcia Moreno N6-52
Quito 

Omgivet af kirker, museer og natio-
nale monumenter, ligger dette hotel 
der blev bygget medens Quito var 
en typisk latinamerikansk by.. Hotel 
Patio Andaluz ligger i hjertet af det 
historiske centrum af  Quito, ”Quito 
Antiguo”, der i 1978 blev erklæret for 
World Heritage Site af UNESCO. Ho-
tellet er et lille kolonialt hotel med 
32 værelser, der alle har eget bade-
værelse. Værelserne ligger ind mod 
en patio der er dækket af glas, hvor 
hotellets fællesfaciliteter findes. Ho-
tellet har deslige sin egen restaurant 
der befinder sig i en patio og hertil 
kommer der en indendørs have.

Vieja cuba
Diego De Almagro 1212 Y La Nina
Quito

Hotellet er nyt, men den cubanske 
ejer har skabt en stemning af at man 
befinder sig i Latinamerika alligevel. 
Vieja Cuba er, som navnet indikerer, 
opbygget omkring et cubansk tema, 
som en parafrase over det gamle Ha-
vanna og med dekorationer fra den 
cubanske mytologi. Hotellet tilbyder 
forskellige størrelser af værelser, der 
alle er indrettet i god stil. På hotel-
let findes en mindre restaurant og 
en bar og det omliggende kvarter 
byder på gode muligheder for shop-
ping. Hotellet er beliggende i den 
nye bydel af Quito.

Termas de Papallacta Spa resort
Km 67 Vía Quito - Baeza
Papallacta Ecua

Beliggende ca. 70 km. øst for Quito 
midt i Andesbjergene, på vejen 
til junglen, kort efter at man har 
passeret det højeste punkt. Som 
navnet antyder, så er dette hotel 
bygget op omkring varme kilder 
der vælter op af jorden. Gennem ti-
derne har stedet udviklet sig fra et 
lille lavt kompleks omkring nogle 
private pool mellem hytterne, hvor 
man kan nye den stjernespækkede 
himmel nedsunket i det varme 
vand. Hertil er der siden kommet 
en afdeling der er åben for publi-
kum og senest tilføjelse er et stor 
Spa-kompleks, der byder på forskel-
lige helsebade sammenhold med 
mulighed for at slappe af i åbne 
omgivelser. Til hotellet hører der 
forskellige restauranter, hvor der 
serveres god Ecuadorianske retter. 
Når eller hvis man kan lokkes ud af 
det varme vand, eller lige før man 
går i opløsning, så bør det nævnes 
at området omkring hotellet er 
ligger i et eco-system der hedder 
paramoen, der smykker sig med 
orkidéer. Man kan også arrangerer 
ture i 2 omliggende naturområder. 
Rancho del Cañón (Canyon Ranch)  
eller Cayambe-Coca Ecological Re-
serve.

La Mirage Garden Hotel & Spa 
cotacachi
Ecuadors mest luksuriøse spa hotel 
resort beliggende i nærheden af 
Cotacachi og Otavalo. Dette fanta-
stiske sted var engang en kolonial 
hacienda, men siden den franske 
hotelkæde Reais&Chateaux købte 
og ombyggede stedet, er det blevet 
til en utrolig eksklusiv spa til dem, 
der vil forkæle sig selv ekstra me-
get, for eksempel på bryllupsrejser. 
De 23 suiter er smagfuldt indrettet 
med antikviteter, ægte malerier 
og rosenblade strøet ud over alle 
herlighederne. Hotellet byder på et 
super køkken, enestående spa og 
massage, tennisbaner, swimming-
pool, heste og mountainbikes.

Hacienda cusin - Lago San Pablo
En luksuriøst ombygget hacienda 
fra det 17. århundrede beliggende 
20 minutter syd for Otavalo og blot 
30 minutter fra Ækvatorlinjen. Kolo-
nistilen og den smukt anlagte have 
ligger på en perfekt baggrund af 
Cotacachi vulkanen, der spejler sig 
stolt i San Pablo søen i nærheden. 
Alle 25 værelser i de 7 gæstehuse 
er individuelt dekoreret, har eget 
badeværelse og udsigt til haven, 
nogle med badekar og de fleste 
med pejs. I den centrale bygning 
findes opholdsstue møbleret med 
koloniale antikviteter, en hyggelig 
bar og restaurant. 
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det nordlige højland
Begiver man sig fra Quito mod nord passerer man først 
forstæderne til hovedstaden, hvorefter turen går over 
Ækvator til den nordlige halvkugle. Samtidigt kan man 
betragte de fantastiske mønstre i de vulkanske jordlag, 
der viser hvordan landet stadig former sig. Undervejs 
kommer man også forbi et par laguner med San Pablo 
søen som den største. Vejen til Otavalo og selve oplan-
det dertil, går også gennem landsbyer med hver deres 
specielle kendetegn og speciale. 

calderon

I denne by 30 km nord for Quito 
fremstiller indianerne flotte figurer 
af trylledej, som de maler i smukke 
farver og bruger til alverdens formål. 
Julepynt, smykker, souvenirs og kre-
ative indslag som små busser fyldt 
med frugt og kaffe, i det hele taget 
et skønt udsnit af kulturen i Ecuador. 
Disse små kunstværker kan købes 
over det meste af landet.

af sælgeren. Men da indianerne ved 
at turisterne har penge, kan det være 
lidt af en opgave. Turisterne kommer 
især på markedet for kunsthåndværk 
på Plaza de Ponchos mellem 06.00 
– 13.00. Det er her storkøbmændene 
holder til i deres interimistiske bo-
der. Udvalget er stort, og priserne 
er bedst hen mod lukketid, når det 
mere købelystne publikum er kørt 
til frokost. Der er marked hver dag i 
byen, men lørdagsmarkedet er det 
største tilløbsstykke. Skulle du blive 
træt og trænge til en forfriskning 
først på formiddagen, kan cafeen 
The Pie Place på Plaza de Poncio 
varmt anbefales. Husk at passe på 
lommetyvene. 

Ture i omegnen

Hvis man foretrækker at handle di-
rekte hos den arbejdende indianer, 
er der fine muligheder for dette i 
de nærliggende landsbyer, evt. på 
en guidet tur. Guiden vil, mens man 
besøger forskellige hjem, fortælle 
om de lokale indianeres historie og 
de specielle produkter, som hver 
landsby fremstiller fra bunden. Ota-
valoindianerne er i sandhed dygtige 
ambassadører for indiansk kunst-
håndværk baseret på gamle tradi-
tioner. 

cascada de Peguche

Lidt nord for Otavalo markedet ligger 
dette smukke område, der er udlagt 
som picnic område i en eukalyptus-
lund.  Følg de gamle jernbaneskinner 
til Peguche landsbyen, der i øvrigt er 
kendt for dens vævearbejder.

San Pablo

I denne rolige lille by tager mange 
et par dage for at besøge Otavalo-
markedet og den pragtfulde natur 
i omegnen, der er gennemskåret af 
gamle indianske veje. En af dem star-
ter bag jernbanestationen og fører 
til Lago de San Pablo, den smukke la-
gune. Fra toppen af bakken er der en 
fantastisk udsigt over søen med flere 
snedækkede vulkaner i baggrunden. 
Der kører busser tilbage fra lagunen 
til Otavalo. Kan du ikke finde en ved 
søen, så gå ud til den Panamerikan-
ske hovedvej.

Ibarra 

Da jernbanen stadig fungerede, var 
det herfra turen til kysten startede. 
I dag er dette en saga blot; Nu må 
man tage bussen. Byen er dog en 
behagelig og velbevaret by med 
mange koloniale bygningsværker. 
Herfra kan det anbefales at tage en 
lille udflugt til den hyggelige lands-
by La Esperanza i de nærliggende 
bakker.
Fang den lokale bybus og bliv sid-
dende til endestationen. Herfra 
starter en gammel brolagt inkavej 
ud i landskabet. Markerne omkring 
byen er berømte for deres ”Magic 
Mushrooms”, en lille uundseelig 
svamp med en kraftig euforiserende 
virkning.

cotacachi

Byen Cotacachi ligger nordvest fra 
Otavalo og kan nås enten på en or-
ganiseret tur eller med bybus fra 
Otavalo. Her står det virkeligt i læ-
derets tegn! På byens hovedgade 
ligger læderbutikkerne side om side, 
og dette er virkelig stedet at købe 
din næste læderkuffert, jakke eller et 
par håndsyede støvler. Det er svært 
at slippe byen uden at have købt lidt 
mere, end man faktisk har mulighed 
for at slæbe med hjem. 

runa Tupari

En rigtig stor oplevelse med ud-
gangspunkt i Cotacachi er projektet 
Runa Tupari - hvilket på quichua 
betyder ”at møde de indfødte”. Såle-
des kan vi arrangere en lang række 
spændende ture med blandt de lo-
kale indianere i deres hverdag.  Man 
bor hos lokale familier og er med til 
dermed at støtte deres samfund og 
mødes kulturer imellem. Når man 
bor på et af de 15 forskellige lodges, 
deltager man også i familiens hver-
dagsaktiviteter med at lave mad, 
arbejde i haven eller besøge andre 
familier i samfundet. 
Man kan vælge mellem en land 
række specielle ture, som f.eks. inde-
holder trekking ved bjerge og søer, 
hesteridning gennem flere landsby-
er, kunsthåndværk, cykling, vulkan-
bestigning og sprituelle møder med 
lokale healere. 
Sidst skal nævnes muligheden for 
mange slags frivilligt arbejde i lands-
byerne. Spørg os endelig om flere 
oplysninger. 

San antonio de Ibarra

På vejen mellem Otavalo og Ibarra 
ligger denne by, der er kendt for 
dens træskærerhåndværk. I de sene-
re år er kunsthåndværkerne her ble-
vet verdenskendte for deres figurer, 
der kan være alt lige fra store men-
neskefigurer til moderne kunst. 

otavalo Marked 

Dette er et af de største og vigtigste 
markeder i hele Sydamerika; Et sandt 
mekka for handlende og et farvestrå-
lende tilløbsstykke for indianere i fol-
kedragter med nærmest alt til salg. 
Markedet er inddelt i 4 afdelinger. 
Levende dyr, landbrugsprodukter, 
uldklæder og kunsthåndværk. 
Markedet er især centreret omkring 
Otavaloindianernes kunsthåndværk. 
Køber man, skal der pruttes om pri-
sen. Det er helt naturligt og forventes 
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Bellavista Tågeregnskov
Kun 2 timers kørsel nordvest for 
Quito, kan man opleve subtropisk 
regnskov. Her kan du enten på egen 
hånd eller med en guide nyde den 
smukke natur og studere kolibrier el-
ler andre eksotiske dyr på tæt hold. 
På en planlagt heldagstur gøres der 
stop ved krateret Pululahua, hvor de 
opdyrkede marker ligger som et væ-
vet tæppe nede i bunden. 

otavaloindianerne

otavaloindianerne udgør Ecua-
dors næststørste turistaktiv, 
kun overgået af Galapagosøer-
ne. de har haft særdeles stor 
indflydelse på kunsthåndværk i 
Sydamerika og har udbredt det 
til mange steder i verden. Nord 
for Quito op mod den colombi-
anske grænse er landet stærkt 
præget af disse indianere og 
deres store internationale mar-
ked, der finder sted hver lørdag. 
umiddelbart uden for Quito er 
landskabet tørt, men det skif-
ter hurtigt over i et bjergrigt 
landskab med grønne dale og 
smukke søer. undervejs kan 
man nyde udsigten til cotaca-
chi, Imbabura og den snedæk-
kede vulkan cayambe.
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Fra andesbjergene til Nordkysten
Vejen til San Lorenzo snor sig fra de nøgne bjerge i 2600 meters højde ned til lavlandsjunglen med bananpalmer 
langs hele strækket. Jernbanen blev anlagt for 70 år siden. Dengang forbandt den kysten med Quito, men i 1983 
skyllede „El Niño“ strækningen fra Quito til Ibarra væk, og samtidig gjorde den betydelig skade på strækningen til 
San Lorenzo. Så nu må man tage bussen, men det gør ikke omgivelserne mindre interessante. 

San Lorenzo

Når man triller ind i San Lorenzo tæt 
ved grænsen til Colombia, bliver det 
som ofte i Sydamerika mødt af en 
flok unger, der alle vil være din ven 
og følge dig til et hotel. Dette er ikke 
nødvendigt, men du slipper ikke. 
Byen er til at overskue og er utrolig 
varm og fugtig det meste af året. 
Her er ret fattigt og forfaldent og 
bestemt ikke et sted for den almin-
delige turist. Dog synes mange at de 
senere års tilstrømning af Colombia-
nere til byen har gjort atmosfæren 
mere hyggelig. 

Esmeraldas 

Når man til en ecuadorianer nævner 
navnet Esmeraldas, lyser de straks 
op. Denne travle kystby er præget 
af sorte mennesker, og afrokulturen 
synes også ecuadorianerne selv er 
mere varmblodig end bjergindianer-
nes. (I folkemunde kaldes indbyg-
gerne her for „Los Monos“ der bety-
der aberne). Byen er berømt for sin 
afrikanske marimbamusik, men er 
ellers ret uinteressant. De fleste turi-
ster vælger at fortsætte til Atacames, 
Sùa eller Muisne samme dag.

atacames og Sùa 

Turen på 30 km fra Esmeralda til Ata-
cames tager ca. 1 time. Atacames 
kan være ret fyldt (grænsende til 
overfyldt) fra januar til marts samt i 
weekenderne generelt. Regntiden 
er fra december til juni, hvor der er 
langt flere mennesker på stranden 
end i den stille periode resten af 
året. Langs hele stranden ligger flere 
små restauranter. De har åbent året 
rundt, ligesom de alle har lange me-
nuer. I lavsæsonen skal man dog ikke 
forvente at få serveret meget andet 
end Arroz con Camarones - stegte ris 
med rejer. Stranden kan være farlig 
at bade ved på grund af den kraftige 
understrøm. Det er heller ikke tilrå-
deligt at vandre alene på stranden 
om natten, da der ind imellem sker 
overfald. Om aftenen kan man på de 
små stråtækte barer få verdens bed-
ste Piña Colada, eller besøge stran-
dens dansehal, hvor der spilles en 
blanding af salsa og reggae. 

Atacames er berømt for smykker la-
vet af sort koral, men man bør ikke 
købe dem, da denne koral er på li-
sten over truede arter. 

Sùa

Sùa ligger nogle få km længere frem-
me ad vejen. Ved lavvande kan man 
også gå til fods herhen ad stranden. 
Ved den yderste pynt er der gravet 
en række tunneler gennem klippen. 
Byen er et lille fiskerleje med samme 
atmosfære som Atacames. Ved høj-
vande forsvinder stranden dog næ-
sten helt.

Santo domingo 

de los colorados 

I nærheden af Santo Domingo de los 
Colorados lever en indianerstamme 
med en helt speciel rød hovedma-
ling; heraf navnet på byen - de røde 
(Colorados). Indianerne er dog ble-
vet lidt af en overdrevet turistfælde. 
Byen har en forbavsende lang og 
moderne handelsgade, men er i øv-
rigt totalt uinteressant for turister. 
Den har dog sin berettigelse som 
udgangspunkt for „White Water Raf-
ting“ og som mellemstation for ture 
mellem kyst og højland, eller for be-
søgende i tågeskovene ved kysten.

White Water rafting

Toachifloden flyder fra sit udspring 
i tågeskoven i Ecuadors højland til 
Stillehavet. Den del man kan sejle på 
ligger neden for Alluriquin, hvor gui-
den forklarer deltagerne om sikker-
hed på flåden. Turen på floden byder 
på strømfald af klasse III & IV og går 
gennem tågeskoven til den tropiske 
regnskov med smukke kløfter med 
uberørt jungle, kun afbrudt af små 
landbrug og landsbyer. Strømfalde-
ne er mere eller mindre konstante, 
men der stoppes mange gange for 
at tage billeder. Området er hjem-
egn for Colorado indianerne, og det 
vil være muligt at besøge disse og få 
et indblik i deres spændende kultur.
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det sydlige højland - 

Vulkanernes Boulevard
På denne strækning på 300 km mellem Quito og 
Cuenca ligger 9 af de 10 højeste vulkaner i Ecuador. 
Den berømte tyske opdagelsesrejsende Alexander von 
Humboldt, som blandt andet har lagt navn til Hum-
boldtstrømmen langs Sydamerikas vestkyst, kaldte 
denne strækning for Vulkanernes Boulevard efter de 
11 snedækkede toppe, der omgiver Latacunga - Am-
batodalen. Her har man i dag anlagt den Panamerikan-
ske hovedvej.

Ecuadors indianske markeder ligger langs Vulkaner-
nes Boulevard, og der er næsten et marked for hver 
dag i ugen. Sammen med de fantastiske omgivelser er 
et besøg på et indianermarked en spændende ople-
velse. Klædt i farvestrålende ponchos og lokale hoved-
beklædninger, der er forskellige for hver sit område, 
kommer de indfødte fra nær og fjern for at handle med 
dyr, grøntsager og kunsthåndværk eller bare for at ud-
veksle nyheder.

cotopaxi

På vejen sydover fra Quito passe-
rer man bl.a. Cotopaxi vulkanen på 
højre side med sine 5.875 meter. Et 
fantastisk syn møder en i klart vejr, 
hvor vulkanen står omgivet af flere 
sneklædte toppe på ruten. Den er 
Ecuadors højeste, og verdens næst-
højeste, aktive vulkan og kan be-
stiges. Dette anbefales dog ikke til 
klatrere uden erfaring og det rette 
udstyr. Der arrangeres klatreture 
med guide og fuldt udstyr. Har man 
blot lyst til at snuse til vulkanen, kan 
vi arrangere ture dertil, hvor man i 
nationalparken ved siden af kan se 
vilde lamaer og rådyr. 

cotopaxi Nationalpark 

Det er en spektakulær oplevelse at 
køre gennem det andine landskab til 
foden af Cotopaxi vulkanen, verdens 
højeste aktive vulkan, der dominerer 
hele området. Parken er hjemsted 
for fugle som Pumahøgen og den 
berømte andine kondor. 

chimborazo

Ecuadors højeste bjerg på 6310 me-
ter er egentligt en udslukt vulkan. 
Også dette bjerg kan bestiges, men 
det kræver nogen erfaring.

Saquisilí

Her ligger Ecuadors bedste indianer-
marked, der finder sted på torsdage. 
Byen er utrolig hyggelig og stemnin-
gen er rolig. Dette er i modsætning 
til det store Otavalomarked ikke et 
turistmarked. Indianerne kommer 

for at sælge eller købe alt mellem 
himmel og jord, fra bananer til mær-
kelige små dimser. Dette marked er 
en form for minibørs, bestemmende 
for mange dagligvarepriser i hele 
Ecuador. Det spreder sig forskellige 
steder i byen på gader og stræder. 
Kvæg- og husdyrmarked ligger uden 
for byen, en på en lille plads er der 
forskellige artikler solgt af Otavalo-
indianere samt et frugt og grøntmar-
ked. Byens centrale torv er et stort 
tøjmarked. 

Baños 

Omgivet af grønne bjerge ligger den 
populære og behagelige by Baños 
med 11.000 indbyggere. 
Dens navn, der oversat betyder Ba-
dene, kommer af nogle varme hel-
sebringende svovlkilder i byens om-
egn. Baños er blevet en af de mest 
populære byer i hele Sydamerika, 
nok på grund af dens afslappede 
atmosfære, varme klima og utroligt 
smukke omgivelser. Besøg kirken 
med det kønne navn Sanatuario de 
Nuestra Señora de Agua Santa. På 
væggene hænger alverdens hjælpe-
midler, fra krykker til kunstige ben, 
som Jomfruen af det hellige vand ef-
ter sigende har gjort overflødige. 

I udkanten af byen ligger de termiske 
kilder, i alt 4 forskellige. Det lunkne 
vand er svovlholdigt og kommer fra 
underjordiske kilder. Området er et 
populært udflugtsmål, hvor folk fra 
hele omegnen kommer for at slappe 
af. I weekenderne er badene således 
ret overfyldte.

Gåture i omegnen 
Man kan arrangere flere hyggelige 
gåture i omegnen og ellers kan man 
også leje heste i byen til at komme 
rundt. En af vejene fører til et lille 
vandkraftværk, der er bygget med 
nordisk bistand. Fra det hvide kors 
på bjerget over vandfaldet er der en 
skøn udsigt over byen. Følg stien ved 
skiltet mod Mirador Turistico. Den 
zoologiske have er bestemt også et 
besøg værd. Her er dyr fra hele Ecua-
dor og ikke mindst fra Galapago-
søerne. Endelig kan det anbefales at 
slentre en tur på kirkegården. 

Tungurahua 

Vulkanen Tungurahua med sine 5016 
meter er overkommelig for begyn-
dere. Turen kan arrangeres fra Baños 

og fordrer en hård, men rimelig gå-
tur. Planlæg turen over 2 til 3 dage 
og start med at gå op til et refugium 
og overnatte. Fortsæt den næste dag 
meget tidligt om morgenen for at få 
den bedste udsigt, da bjerget sidst 
på dagen ofte bliver dækket af skyer. 
Turen er hård - den går fra 1800 me-
ter lodret op de næste 3200 meter. 
Efter at have besteget vulkanen kan 
man tage endnu en overnatning i 
refugiet eller fortsætte ned direkte. 
Prøv at arrangere turen med andre 
rejsende i Baños, eller find en guide 
på et af hotellerne i byen. 

riobamba 

Her er endnu en af de byer, der først 
og fremmest henvender sig til mar-
kedsentusiaster. Her bliver der holdt 
et farverigt søndagsmarked, hvor 
alverdens ting og sager skifter hæn-
der. Der er ikke meget at købe for 
turister, men det er hyggeligt at gå 
rundt og betragte. Byen har desuden 
en række kønne og rolige torve, hvor 
man kan fordrive dagen med at se 
på mennesker. Taler man spansk, kan 
man let få en sludder med de lokale.

Chimborazo

Tungurahua

Baños
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Hacienda San agustin de callo 
Panamericana Sur, Km. 77 
Lasso - cotopaxi 

Hacienda San Agustin de Callo 
er en af Ecuadors mest historiske 
haciendaer. Stedet blev grundlagt 
som et inka tempel eller palads for 
Tupac Yupanqui i det 15 århund-
rede. Efter spaniernes erobring af 
Sydamerika blev det omdannet 
til et augustiner kloster i det 16 
århundrede. Stedet blev besøgt 
af bl.a. Baron Alexander von Hum-
boldt og bjergbestigeren Edward 
Whymper der begge besøgte den-
ne udsædvanlige hacienda.

Stedet er i dag et hjem for familien 
Plaza og her ud over har stedet 
6 værelser, der personligt bliver 
overvåget af husets frue. Væggene 
på nogle af værelserne er blotlagte 
originale inkavæge med de udsæd-
vanlige og smukke sammenføjnin-
ger af de irregulære stenblokke af 
en meget høj kvalitet der kun blev 
brugt i de mest betydningsfulde 
bygningsværker som inkaerne 
opførte. Spisesalen og kapellet er 
specielt gode eksempler på det 
udsædvanlige stykke håndværk fra 
den klassiske inka-periode. Her fin-
der man bl.a. en trapez døråbning 
der er specielt for denne periode.

aktiviteter
Denne hacienda er den perfekte 
base som udgangspunkt for at til 
besøg i Cotopaxi National park, el-
ler besøge nogle af de små marke-
der i omegnen af haciendaen. Dis-
se inkluderer bl.a. Pujil, Saquisili og 
Latacunga. Endelige tilbyder hotel-
let ture på hesteryg, mountain bike 
og rolige gåture.

Eksempler på  vores hoteller langs vulkanernes boulevard

Luna runtun adventure Spa
caserío runtun Km. 6
Pobox 1802 1944 - Baños

Et luksuriøst spa/hotel i traditionel 
spansk hacienda stil med 33 værel-
ser og 2 restauranter. Fra hotellet, 
som er beliggende i bjergene med 
en flot udsigt til både Banos by og 
Tungurahua vulkanen, udgår ad-
skillige stier, som er ideelle for van-
dreture og ridning.

Hotel abraspungu
Via  a Guano Km 3 1/2
riobamba

Dette turisthotel byder 
på 20 luksuriøse værelser 
med eget bad samt re-
staurant, konferencecen-
ter og forskellige services. 
Arkitekturen er typisk for 
Ecuadors opland, og giver 
med udsmykningen et fint 
billede af landbrugskultu-
ren i landet. Et dejligt sted 
i fredelige omgivelser.

Markeder langs Vulkanernes Boulevard:

Mandag: ambato 
Tirsdag: Latacunga 
onsdag: Pujili, ambato 
Torsdag: Saquisili, cuenca, riobamba 
Lørdag: otavalo, Latacunga, riobamba, Zumbagua 
Søndag: cuenca, Peguche.
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det sydlige Ecuador 
I denne del af landet ligger den mest dramatiske jern-
bane ved Alausi, og ellers rettes opmærksomheden 
mod den smukke by Cuenca med den koloniale char-
me. I nærheden finder man også Ingapirca, landets 
største ruinkompleks fra inkatiden. 

alausí 

Alausí er en hyggelig lille by i bjer-
gene. Den er især vigtig som ud-
gangspunkt for en af Ecuadors mest 
fantastiske togrejser ned over den 
såkaldte Djævelens Næse. Det er 
dog også et populært udflugtsmål 
for indbyggere fra Guayaquil, der 
gerne vil slippe væk fra den fugtige 
varme i lavlandet. Byen har også 
søndagsmarked.

Tog via djævlens Næse 

Lige efter man har forladt Alausi 
føres man ned i en slugt, hvor det 
krævede lidt af en ingeniørbedrift 
at lægge skinnerne. Faldet/stignin-
gen er på 5,5 % og sporet løber ikke 
kontinuerligt. For at få toget ned var 
det nødvendigt at bygge to V- skift, 
hvor toget kører ind på et sidespor, 
hvorefter der skiftes spor, før toget 
fortsætter tilbage i samme retning, 
som det kom fra, men nu på et andet 
nedadgående spor. 
Dybt nede under banen ligger Sim-
bambe, som toget langsomt arbej-
der sig ned mod. Man fortsætter til 
Huigra, hvor man kan fange et tog 
tilbage til Alausí. Hvis man er heldig 
er dette en rigtig dampmaskine.

cuenca – kolonial skønhed 

Her finder man „Panamahattenes ho-
vedstad“ og en af de smukkeste byer 
i Ecuador. Cuenca blev grundlagt af 
spanierne i 1557 og har bevaret sin 
koloniale charme med brostensbe-
lagte gader i det gamle centrum. Her 
er kirker fra det 16. og 17. århundre-
de, og domkirkens kuppel kan ses fra 
næsten ethvert sted i byen. Tirsdag 
er markedsdag, og specialet her er 
lervarer og kurve samt de berømte 
panamahatte, der sælges overalt i 
byen. Faktisk er det, på trods af nav-
net, her disse berømte hatte stam-
mer fra. De fås i mange kvaliteter - jo 
finere flettearbejde, desto bedre og 
blødere er de, og selvfølgelig dyrere. 
En god hat skal kunne rulles sam-
men, og afslutningen på skyggen 
skal være flettet sammen og ikke 
blot syet op. Cuenca er desuden det 
bedste udgangspunkt for at se Inka 
ruinen Incapirca.

cajas

Cajas National Park omkring 30 km 
fra Cuenca er et spændende om-
råde på over 28 000 hektarer, der 
ligger godt 3.800 meter over havet. 
De over 250 søer i området er fyldte 

med ørreder og fiskeri er tilladt. Den 
tætte vegetation og de funklende 
søer udgør et fantastisk grundlag 
for vandreture, ikke mindst for fugle-
elskere, der kan nyde mere end 125 
eksotiske arter. 

Ingapirca 

Inkaruinerne ved Ingapirca har al-
drig været glemt som deres berømte 
søsterruiner i Peru, og på trods af de-
res kompleksitet hersker der stadig 
tvivl om, hvad deres formål var. Ikke 
desto mindre er Ingapirca Ecuadors 
største kompleks af ruiner fra inkaer-
ne, der strakte deres indflydelse helt 
op til den nuværende colombianske 
grænse. Man mener, at ruinerne en-
ten har været et observatorium, el-
ler måske blot et Tambo, en såkaldt 
vejkro, og man finder flere gode ek-
sempler på smukt tilhuggede sten, 
der er sammenføjet med millimeters 
nøjagtighed. 

Loja 

Bussen til Loja tager 8 timer fra Cu-
enca, og da det er lidt afsides den 
normale rejserute finder mange det 
interessant at besøge denne by, 
der er en af Ecuadors ældste. Der er 
flotte omgivelser, kolonial arkitektur 
og indianske markeder. Da byen ikke 
har de helt store højdepunkter, væl-
ger de fleste turister dog at fortsætte 
mod syd til Vilcabamba, der ligger 
yderligere halvanden times kørsel 
væk med bus.

Vilcabamba 

I denne hyggelige by nyder man et 
konstant forårsklima i det smukke 
landskab i området. I Vilcabamba 
kan man leje heste, tage mudderba-
de og gå lange ture i omegnen. I det 
hele taget et smukt sted at slappe af 
et par dage. En anden attraktion er 
dog også en speciel kaktus, der gror i 
bjergene. Af denne plante udvindes 
et bevidsthedsudvidende stof, der 
skulle give en helt speciel rus.

Cuenca

Cuenca

Incapirca
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Hotel Santa Lucia 
antonio Borrero 8-44 Y Sucre 
cuenca

Et unikt hotel, der taler til nostalgi-
keren i en hver rejsende. Det er ikke 
blot en Ecaudor´s mest historiske 
bygninger, men også det beliggen-
hed i den gamle bydel af Cuenca, gør 
dette til et levende museum.

Hotellet er for nyligt renoveret med 
alle moderne bekvemmeligheder, 
og hotellet fremstår som et moder-
ne hotel med en atmosfære fra en 
for længst svunden tid. Huset blev 
oprindelige bygget til den første 
guvernør af Azuay provinsen, den 
sydlige Andesprovins, Don Manuel 
Vega Davila i 1859. Huset forblev i fa-
milien Vegas besiddelse gennem de 
følgende 100 år, som et stille vidne til 
et vigtigt kapitel i Ecuadors historie.
Restaureringen af det gamle hus be-
gyndte i 1999 og varede ikke mindre 
end 3 år. Huset har du vundet en pris 
for dette arbejde. Hotellet rummer 
deslige en af Ecuador bedste restau-
ranter. Dette hotel er stedet at bo for 
den rejsende der sætter pris på at bo 
i et hotel der har dybe rødder i stedet 
tradition.

Mansion alcazar
calle Bolivar 12-55 Y Tarqui
cuenca
 
En gammel herskabs villa I Cuenca, 
der er omdannet til et eksklusivt 
boutique hotel, der i tråd med de 
moderne tider, tilbyder luksus ind-
kvartering, hvor man stadig kan for-
nemme hvordan det var ved århund-
redskiftet. 
Hjemmet er bygget i en typisk stil, 
med en uprætentiøst, men elegant 
facade, der åbner op i mod en pri-
vat patio, der nu er hotellets lobby. 
Værelserne er bygget omkring den 
gårdhave, sammen med en overdå-
dig salon, et sublimt køkken og en 
raffineret spisesal. Alle værelser er 
møbleret med periodens antikvite-
ter, og de har alle naturligvis egent 
badeværelse og mange elegante de-
taljer. Dette er i sandhed et specielt 
sted. 

Eksempler på  vores hoteller i cuenca

Cuenca
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Stillehavskysten
Langs Ecuadors 2000 km lange kyststrækning finder man smukke 
strande, jungle, mangrovesumpe og små fiskerlandsbyer. Her er 
generelt varmt, og det er altid svært at slå en dejlig dag på stran-
den til tonerne af Merengue eller afrikansk Marimba musik. Især 
i regntiden skal man dog være ekstra opmærksom på sygdomsri-
sici som kolera, malaria og denguefeber i dette område. 

Bahia de caráquez 

Den smukt beliggende by Bahia de 
Caráquez, er en rolig badeby, der 
byder på gode Stillehavsstrande. Har 
man lyst til spændende oplevelser 
langs kysten eller til nogle af de små 
nærliggende øer, er dette bestemt 
stedet slutte Ecuador rejsen af med 
dejlig afslapning i solen. Vi kan til-
byde et lille hyggeligt familiehotel 
i byen, samt et økologisk resort et 
stykke nede af kysten.

Guayaquil

Denne havneby er centrum for lan-
dets vækst og den største by i Ecua-
dor. Den almindelige turist vil ikke 
finde den store interesse i byen, da 
strandene er anlagt mest til lokalt 
brug, ret triste og golde. Det samme 
kan man sige om den nyere hav-
nepromenade og den gamle del 
af byen som er lidt i forfald. Som 
springbræt for ture til Galapagos og 
den sydlige del af landet har den dog 
sin relevans for rejsende. Selve kyst-
linjen er i begge retninger afbrudt 
af store damme til rejseopdræt, og 
i baglandet ligger nogle lidet ekso-
tiske bananplantager, hvor alting 
foregår industrielt. 

Bahia de Manta / Machalilla Na-

tional Park    

Bahia de Manta er et populært bade-
sted på Stillehavskysten. De mange 
strande og små fiskerlandsbyer langs 
bugten indbyder til ro og afslapning. 
Ikke langt herfra ligger Machalilla 
National Park, som blev grundlagt i 
1979 med det formål at bevare om-
rådets unikke flora og fauna med tør 
tropisk skov og et varieret dyreliv. I 
og omkring parken findes også ar-
kæologiske seværdigheder fra Ma-
chalilla- og Chorrera kulturene. 
Isla de la Plata, som ligger 40 km 
fra fastlandet, er en del af national-
parken. Øen rummer kolonier af 
blåfodede og blåmaskede suler, fre-
gatfugle og pelikaner samt søløver 
og leguaner. I perioden fra maj til 
september kan man med lidt held 
også se delfiner og hvaler boltre sig 
i havet omkring øen. Isla de la Plata 
kaldes også for ”fattigmands Gala-
pagos” på grund af de mange tilsva-
rende dyr og fugle men til et langt 
lavere budget. 
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amazonjunglen
En rigtig eventyrer vil uden tvivl nyde oplevelsen af Ecuadors 
jungle, der er en del af Amazon området. Udstyret med en na-
turguide kan man besøge et af de rigeste økosystemer i verden, 
hjemsted for en spektakulær flora og fauna. Besøg en indianer-
landsby, overnat på et junglehotel, gå gennem regnskoven eller 
sejl i kano gennem den frodige jungle. Alle ophold på jungleho-
teller inkluderer helpension og guidede ekskursioner. Der er ge-
nerelt ingen elektricitet der med mindre andet er anført.  

Misahualli 

En behagelig lille junglelandsby med 
marked hver søndag. Regntiden går 
fra juni til august, men ellers er her 
generelt tørt og solrigt med masser 
af ro til at nyde den lille strand ved 
floden. 
Gå en tur langs med floden og lad 
dig flyde med strømmen tilbage.

cabañas cotococha Lodge 

Beliggende med en flot udsigt over Napofloden, hvorfra man døgnet 
rundt kan nyde junglen og dens lyde fra terrassen eller hængekøjen. Lod-
get består af 17 rummelige bungalows. Hver bungalow har eget bade-
værelse, myggenet og terrasse. Mellem hytterne er der en lounge med 
ildsted, hvor man kan slappe af, møde andre gæster og udveksle jung-
leoplevelser. Da der ikke er elektricitet, bliver lodget rigtig hyggeligt og 
romantisk om aftenen med masser af stearinlys til at oplyse området. Af 
samme grund er der heller ikke loftsventilator på værelserne, men store 
vinduer sørger for et naturligt gennemtræk. På Cotococha Lodge er der 
bar og restaurant med godt ecuadoriansk og internationalt køkken.
Lodgets naturguider vil fortælle om flora og fauna i området på ture i 
junglen. På turene fra lodget vil det også være muligt at møde den lokale 
indianske befolkning og den lokale shaman, der vil demonstrere natur-
medicin og brugen af junglens planter. Der er også mulighed for rafting 
og andre aktiviteter. 

Liana Lodge

Liana Lodge ligger smukt ved bredden af Arajuno floden, en relativ stille 
biflod til den imponerende Napo flod. Man kommer hertil med bil eller 
bus fra Quito eller Puerto Barantilla på omkring 6-7 timers kørsel, hvor-
efter en kano venter på at bringe en det sidste stykke på 15 minutters 
sejlads til lodget. Liana Lodge har ingen elektricitet men er romantisk og 
autentisk oplyst med stearinlys overalt. Det ligger i et privat område af 
junglen på 1000 hektarer fantastisk regnskov, og takket være det nærlig-
gende AmaZOOnico er der gode muligheder for at opleve dyrelivet. Der 
er 6 hyggelige og komfortable hytter med to dobbeltværelser med eget 
bad, varmt vand og balkon med hængekøje. Dertil kommer stedets fælles 
opholdsområde med bar/restaurant, ildsted og hængekøjer. Aktiviteterne 
på stedet inkluderer udflugter i regnskoven, besøg i indianske landsbyer 
og AmaZOOnico Center samt kanoture, shaman ritualer og natudflugter 
i junglen. Opholdet på 4 dage/3 nætter inkluderer 8 måltider og lokale 
guider på udflugterne. 
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La Selva Jungle Lodge

La Selva Jungle Lodge, som har vundet en pris for økoturisme, er belig-
gende ved Napo River dybt inde i Ecuadors Amazon region. Gæsterne 
flyves først fra Quito til junglen, hvorefter man med motoriseret kano 
sejler langs flodbredden til lodget beliggende lige ved søen Garzacocha. 
Det sidste stykke foregår i små kanoer over søen. I øvrigt en dejlig sø at 
svømme i, med mindre man foretrækker at fiske efter piratfiskene fra 
bredden.. 
De 17 hytter er private bungalows designet af de indfødte, hver med eget 
badeværelse og varmt vand. Der er myggenet, hængekøje på egen bal-
kon,  elektricitet mellem 06 am og 10 pm samt  loftsvifte. 
I hovedbygningen serveres den dejligste mad med frisk, tropisk juice. Der 
er rare opholdsarealer samt spa, hvor man kan købe sig til ekstra services. 
Dette kan man også hvad angår særlige ønsker som bryllupsrejsepakker, 
kanoture ved solnedgang, overlevelsesture mm.

Der er daglige udflugter af forskellige sværhedsgrader. Der er også natte-
udflugter enten med kano eller til fods, hvor man kan opleve nogle af de 
dyr, der er aktive om natten, så som caimans, aber, insekter og ugler. Der 
er et udkigstårn tæt på lodget, hvor man kan observere de mange fugle.

I 1992 byggede La Selva ”The Neotropical Field Biology Institute”, som til-
trækker forskere fra hele verden. Du kan spørge guiden hvilken forskning 
der finder sted under dit besøg. Der er også en sommerfuglefarm kun 5 
minutters gang fra lodget.

Kapawi Lodge
Kapawi Lodge / Ecological Reserve er beliggende i et 40.000 hektar stort 
område, hvoraf 90 % er primær regnskov. Et økologisk projekt, der blev 
startet i 1993 med det formål at udvikle økoturisme i samarbejde med de 
lokale Achuar indianere, som udgør 80% af de ansatte på lodget. Stedets 
afsides beliggenhed er medvirkende til en helt speciel oplevelse, idet Ka-
pawi kun kan nås med fly, efterfulgt af 1½ times sejlads i motoriseret kano 
til lodget. Der medbringes så lidt bagage som muligt. Kapawi ligger tæt 
ved grænsen til Peru nær ved Pastazafloden, der en stor biflod til Ama-
zonfloden. Nærmeste by ligger 10 dages vandring herfra!
Kapawi består af 14 hytter med 20 dobbeltværelser, alle med bad og toi-
let. Lys og varmt vand produceres ved hjælp af solenergi. Hytterne, som 
alle ligger ned til en sø, er bygget i overensstemmelse med den omgiven-
de natur, hvor arkitekturen er inspireret af Achuar indianernes byggestil 
- ikke et eneste søm er brugt! På alle terrasserne findes et ildsted, som 
bliver tændt op hver dag sidst på dagen. Røgen derfra holder stråtagene 
regntætte og myggene væk. På lodget findes desuden bibliotek, en lille 
butik, bar og restaurant, hvor der serveres en kombination af internatio-
nale og traditionelle retter af lokale råvarer. I nærheden er der et 40 meter 
højt udkigstårn i trætoppene. Desuden er der oprettet et videnskabeligt 
center, hvor guiderne arbejder. 
 
Stedets specielle beliggenhed garanterer en stor variation i plante- og 
dyreliv. På én hektar har man talt 300 forskellige plantearter og mere end 
400 fuglearter. Ofte ses hundredvis af fuglearter og insekter, inklusive 
sommerfugle. Derudover har man afhængig af sæson mulighed for at 
møde lyserøde delfiner, aber, kæmpeodderen, kapivara (verdens største 
gnaver), firben m.m. Brøleaber ses oftest i frugtsæsonen fra marts til juli. 
Derimod er det sværere at spotte kattedyr som jaguar og ozelot, da de er 
natdyr. Padder og krybdyr som frøer, caimaner og slanger ses også, sidst-
nævnte er dog svære at spotte, da de fleste krybdyr forsvinder så snart, 
de mærker jorden vibrere.
 
Der er ingen fastlagt program, da aktiviteterne arrangeres på stedet efter 
gæsternes ønsker.
På Kapawi er det muligt udfra nedenstående aktiviteter at sammensætte 
et program med guidede ture helt efter egne ønsker: 
- Besøg hos lokale Achuar indianere med mulighed for at overnatte i de-
res landsbyer. 
- Svømmeture i søen, fiskeri og fugleture. 
- Kanoture på de 3 floder Pastaza, Capahuari og Ishpingo. 
- Kajakture på små laguner, floder og sumpområder. 
- Vandreture i regnskoven gennem forskellige økosystemer, inddelt i 3 
kategorier: 
Let: fra 40 min. til 3 timer på afmærkede stier, hvor enkelte sumpede om-
råder krydses på gangbroer. 
Moderat: 3-5 timer med små bakker og oversvømmede områder, evt. 
kombineret med overnatning i telt eller Achuar landsbyer. 
Svær: krævende vandring i flere timer eller dage i alle terræner med 1 el-
ler 2 overnatninger i telt eller i Achuar landsbyer. 
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Sacha Lodge
Sacha Lodge ligger i et privat reservat på 1300 hektar tæt ved floden Napo. 
Gæsterne flyves til Francisco de Orellana, hvorefter man med motoriseret ka-
noer sejler ned langs flodbredden. Herefter til fods gennem den tykke skov 
fra Napo floden til Pilchicocha søen, hvor kanoer venter på at tage en med til 
lodget.
Sacha har 10 hytter med dobbeltværelse. Alle  har eget badeværelse, varmt 
vand, og en terrasse. Alle hytterne er bygget i overensstemmelse med den 
omgivende og frodige natur.
Omkring de ældgamle laguner med tårnhøje træer til alle sider finder man 
massevis af tropiske planter, og de daglige ture byder på masser af muligheder 
for at se områdets dyreliv.

Ture  
- Flere stier fører gennem regnskoven, hvor 150 fod store træer og rødder for-
mer enorme støttepiller til træerne.
- Andre stier følger strategisk forhøjede gangbroer i sæsonen, hvor skoven er 
oversvømmet og hvor det nærmest er umuligt at gå på jorden.
- En populær tur er den med kano langs bække og søer, hvor lianer og palme-
træer trives.
- Natlige gåture og kanoture, hvor man ved hjælp af fakler ofte kan få øje på 
dyr, der sjældent ses om dagen. Caimans og store insekter hersker i junglen 
om natten.

Andre attraktioner 

Udkigstårnet
En af Sacha Lodge´s højdepunkter er det 130 fods høje udkigstårn, som gi-
ver mulighed for at klatre helt op over regnskoven og få en fantastisk udsigt 
ud over det omkringliggende område. Fra tårnets platform er det muligt at 
se tukaner, papegøjer, og andre farvefulde fugle. Med lidt held er der også 
mulighed for at se de larmende brøleaber,  især ved hjælp af en de kraftige 
teleskoper der er til rådighed.  

The Butterfly House
Sacha Lodge er hjem for en af de største sommerfuglefarme i Ecuador. Stedet 
er designet som en levende udstilling, og avler omkring 40 lokale sommer-
fuglearter. Gæsterne bliver vist hvordan man avler og opdrætter disse smukke 
insekter, og herefter er der fri mulighed for på egen hånd at gå gennem ”Fly-
verummet”, hvor hundredevis af farvefulde sommerfugle flyver fra blomst til 
blomst.

The Yasuni Parrot Lick
I kort afstand fra Sacha Lodge ligger et udsat område med ler, hvor flere for-
skellige farverige papegøjer arter samles tidligt om morgenen. Hvis de ideelle 
betingelserne er til stede (solrigt og tørt), kan man ofte se papegøjerne sætte 
sig og spise af det leret.

Napo Wildlife center
Dette junglelodge beliggende i den nordlige del af Yasuni nationalpark 
er bygget af den quichua-indianske stamme Añangu. Det er det eneste 
lodge på sydbredden af Napofloden, hvor man finder 30 % flere fugle- 
og dyrearter. Ikke mindre end 568 fuglearter og 11 arter primater. Napo 
Wildlife Center har et 36 meter højt udkigstårn, hvorfra man kan beun-
dre junglen og dyrelivet på helt speciel vis oppe i trækronerne. En del af 
dette lodge er også to vigtige såkaldte papegøje-lerslik. Der er indrettet 
forhold så man i ro og mag kan betragte de hundredevis af flotte pape-
gøjer, der kommer for at slikke ler. 
De ti hytter er blandt junglens mest rummelige, er komfortable og har 
alle bad med varmt vand, 1 king size og 1 twin bed, private balkoner 
med udsigt over søen, 24 timers elektricitet og loftsvifter. Det store op-
holdsareal med bar og restaurant er hyggeligt indrettet så man kan spi-
se under det store stråtag med udsigt over søen. Alt på lodget er indret-
tet så man passer så godt på naturen som muligt - elektriciteten skabes 
af solen og vandet filtreres på bedste vis. Overordnet set et luksuriøst 
lodge i pagt med den smukke natur. 
Man flyver fra Quito til byen Coca, hvorfra man med motoriserede ka-
noer sejler op til søen og padles over til lodget det sidste stykke for ikke 
at forstyrre dyrelivet. 
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Manatee Explorer
For omkring 500 år siden opdagede man dette fantastiske flodsystem, Ama-
zonas, som flyder gennem verdens største primære regnskov. Her finder 
man 10 % af alle eksisterende træer, 
70 % af alle medicinske bestanddele, samt indianere der lever i total symbio-
se med deres unikke økosystem. Der er også et dyreliv, som man er sikker på 
vil iagttage én - eller omvendt. Er man heldig, vil man se både delfiner, nogle 
af de 6 abearter, nogle af de 500 fuglearter, caimaner, tapirer, dovendyr og 
ikke mindre end 2500 arter af sommerfugle kan man vælge imellem.. Hvis 
man er mere en heldig, så ser man også den sjældne jaguar. 
I dag kan man få en storslået oplevelse af dette drømmeland for ung og 
gammel på Manatee Amazon Explorer  - båden designet med både komfort, 
moderne teknologi og med 20 års erfaring i ekspeditionerne. Den er specielt 
bygget til at sejle i den ecuadorianske regnskov på Rio Napo. 
På Manatee er der masser af plads - den inkluderede helpension indtages i 
de hyggelige spisearealer og senere kan man slappe af med sine medrejsen-
de i loungen, baren, eller på panoramadækket . Der er plads til 30 passagerer 
på båden - alle har komfortable kabiner med bad og aircondition. De profes-
sionelle naturguider er klar til at tage gæsterne med på eventyr i kano og til 
fods - man kan vælge imellem ture på 3,4 eller 8 dages varighed. 

Eksempel på en af turene: 
Limoncocha Biological  reserve & Yasuni National Park 4 dage/3nætter

dag 1: Quito / Manatee amazon Explorer 
Afgang fra Quito om morgenen kl 11, fly til Francisco de Orellana 
(Coca),ankomst ca. kl 12. Transfer til Napo River havn og derefter med moto-
riseret kano ned ad strømmen ca 1,5 time. Her går man ombord på Manatee 
Amazon Explorer, og eventyret begynder.. Besætningen vil byde jer velkom-
men og guiderne vil fortælle jer om de mange oplevelser, der venter på tu-
ren til  blandt andet Yasuní National Park og Limoncocha Biological Reserve.

dag 2: Papegøjer og Limoncocha Biological reserve 
Tidlig afgang med kano for at besøge en meget speciel del af junglen, mud-
derbankerne, hvor forskellige papegøjer kommer for at spise den ler, der 
hjælper dem til at fordøje de mange frø, de spiser. Et fantastisk, farverig og 
larmende oplevelse!
Tilbage på Manatee sejler vi op ad floden og fanger en af bifloderne til Napo 
for at observere flora og fauna og gå en tur op til området, der engang var 
Sydamerikas sommer-sproginstitut for  i Limoncocha, nu det eneste økolo-
giske reservat i  Ecuador. Når vi når til søen Limoncocha, går vi ombord i en 
kanon og sejler langs bredden, hvor over 470 fuglearter er blevet registreret. 
Der er mulighed for at fiske efter Piratfisk eller gå en kort tur. Om aftenen 
vil vi kigge efter sorte caimaner/alligatorer, hvilket er lidt af en oplevelse. 
Senere returnerer vi til Manatee til middag og overnatning. 

dag 3: Kultur / amazonmennesket / Skovens giganter 
Dagens oplevelser begynder med et besøg på Pompeya museet, der in-
deholder en mindre samlig af amazonas-begravelsesurner dateret flere år-
hundreder tilbage. Man finder også mange andre ting, der giver indsigt i 
livet i Amazonas. Der bliver også mulighed idag for at se gigantiske træer 
som Kapoc træet, der bliver op til 80 meter højt og har enorme rødder. Man 
kan også få lov til selv at ro i kano på de stille bifloder op til nogle indfødte, 
hvis hjem man kan besøge. 

dag 4: Hjemtur
I dag vil guiderne opsummere ens viden om regionen, mens turen går til-
bage til udgangspunktet. Der er der transfer og fly tilbage til Quito.
Bemærk: Hver aften er der ekstraaktiviteter såsom foredrag om naturen, nat-
ture på floden mm. Rejseplanen er afhængig af lokale forhold og kan ændre 
sig en smule. 

Inkluderet: 
Alle måltider på turen
Amazon river cruise
Ophold i kabiner
Guidede udflugter
Møder og foredrag
Drikkevand til måltiderne
Gummistøvler op til str.43

Ikke inkluderet:
Andre drikkevarer, personlige omkostninger, regnjakker, lanterner mm.
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