
 

 

GALÁPAGOS och ECUADOR 20 oktober  -  3 november 2015 
 

Följ med till Ecuador och upplev tre av jordens mäktigaste ekosystem. Regnsko-
garna i Amazonas, de vackra, karga bergsmiljöerna i Anderna och de säregna 

havsekosystemen på Galápagosöarna i Stilla Havet!  
En drömresa för alla naturintresserade! 

 

Guide och reseledning: Jon Espeland Escape Travel & Jan Hedberg Skogsresor 
 

Galápagos – jordens mest exotiska plats? Här finns i alla fall jordens mest säregna 
djur- och fågelIiv. I detta lilla örike, hundra mil utanför Ecuadors kust, lever djur- 
och fågelarter som inte finns någon annanstans i världen. När Charles Darwin 
kom hit i september 1835 trodde han knappt sina ögon! I dag, 180 år senare, är 
de 19 öarna i Galápagos nationalpark som sköts och förvaltas av den ecuadori-
anska staten. Turismen är begränsad och anpassad efter djurens villkor. Resorna 
dit hör inte till de billigaste men upplevelsen är unik!  
Värdlandet Ecuador är ett av de mest indiantäta länderna i Latin-Amerika. Här 
håller quichua-indianerna på sina antika och färgrika traditioner. Naturen och 
folklivet i Ecuador gör resan till en festresa! Marknadsplatser bjuder på konsthant-
verk av hög kvalitet och snöklädda vulkaner lyser som pärlor i ett osedvanligt 
vackert landskap. Ecuador beskrivs med rätta som en skattkammare av vacker 
natur, behagligt klimat, medveten ekologi, vänliga människor, äkta kultur och till-
rättalagd turism. Huvudstaden Quito var Inkarikets sista stad och föll i spanjorer-
nas händer långt efter att huvudstaden Cuzco i dagens Peru var tvungen  att ge 
upp för övermakten.  



Tisdag 20 okt: Sverige/Norge — Ecuador 
Avresa från Arlanda respektive Oslo kl. 06.30, Köpenhamn 06.00 med KLM via Amsterdam. 
Lunch på flyget samt en lätt måltid (frukostliknande) innan ankomst till Quito i Ecuador kl. 
14.40 lokal tid (minus 6 timmar). Här väntar bussen som tar oss till Hotel Chorlavi i staden 
Otavalo. Middag på hotellet. Otavalo ligger på 2550 möh så det blir bra med en natts sömn 
för acklimatisering. Flygmåltiderna samt middag ingår.  
 

Onsdag 21 okt: Anderna 
Efter frukost besöker vi Cuicocha-lagunen och därefter den färgrika indianmarknaden i 
Otavalo. Härifrån fortsätter vi till indianbyn Peguche där indianerna är kända för sina mattor 
och vävda textilier i vackra färger och mönster av högsta kvalitet. På en lokal fabrik får vi 
information om råvaror, produktion och färgning. Vi ska även besöka städerna Cotacachi, 
känd för sina skinnvaror, och San Antonio som är centrum för lokalt träsnideri. Middag och 
övernattning på Hotel Chorlavi. Frukost, lunch och middag ingår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag 22 okt: Anderna och ekvatorn 
Idag besöker vi de först arkeologiska utgrävningar i Cochasqui, som byggdes på 1400-talet 
innan inka-indianerna intog området. Det var då ett ceremonicentrum och en astronomisk 
observationspost. Härifrån fortsätter vi söderut och gör ett besök till Ekvator-monumentet ”La 
Mitad del Mundo”, vilket betyder den halva världen. Ecuador har fått sitt namn efter ekva-
torn som korsar landet någon mil norr om Quito. Här äter vi dagens lunch och besöker 
stadens museum innan vi fortsätter till huvudstaden Quito. Övernattning och middag på 
Hotel Mercure Alameda.  Frukost, lunch och middag ingår. 
 

Fredag 23 okt: Anderna och huvudstaden Quito 
I dag blir det sightseeing i Quito. Quito kallas Ecuadors urbana juvel och ligger vackert 
belägen i en dal mellan gröna, skogsklädda åsar och höga fjäll. Staden tillhörde Inkariket och 
blev efter hand den näst viktigaste staden i deras mäktiga imperium. Dessvärre blev den 
jämnad med marken och de spanska erövrarna efterlämnade inga minnesmärken från 
Inkatiden. Den gamla stadsdelen med palats, torg och kyrkor från kolonialtiden, hör till 
Unescos världsarv. Vi lär känna Quito genom att stadsvandra och besöka aktuella 
sevärdheter. På en liten fjälltopp mitt i staden står jungfrun av Quito och tittar  majestätiskt 
norrut mot gamla stadsdelen. Bakom henne, söderut, finns de stora förorter där de flesta av 
Quitos invånare bor. Överattning på Hotel Mercure Alameda. Middag på restaurang La 
Ronda med uppvisning av Ecuadorianska folkdanser. Frukost, lunch och middag ingår. 
 

Lördag 24 okt: Anderna och vulkantoppen Cotopaxi 5987 möh 
I dag åker vi till Cotopaxi  nationalpark. Anderna delar sig i två fjällkedjor och vi åker söderut 
mellan de östliga och västliga utlöparna med mäktiga vulkaner på varje sida. Den största av 
dem alla är Cotopaxi med sina 5987 möh och med en ständigt snöklädd topp. Vi kommer att 
åka till foten av den mäktiga vulkanen. Vi äter lunch på en restaurang inne i nationalparken 
och det ger möjlighet till en kort vandring i den mäktiga naturen. Middag och övernattning 
på den gamla herrgården La Cienega i Lasso. Frukost, lunch och middag ingår. 



Söndag 25 okt: Anderna  
Vi besöker den vackra byn Pujilí och fortsätter sedan till vulkanen Quilotoa där vi äter en 
medhavd picniclunch. Här finns också möjlighet till en kort vandring ned till kratersjön för de 
som har lust. Därefter åker vi till staden Baños som ligger vid foten av vulkanen Tungurahua 
(5016 möh). Staden ligger som en pärla i en majestätisk natur omgiven av vilande, snötäckta 
vulkaner. Middag och övernattning på Hotel Sangay. Frukost, lunch och middag ingår. 
 

Måndag 26 okt: Amazonas regnskogar 
I dag ska vi åka nedöver dalen längs ”vattenfallens 
väg”. Söder om Baños finns ett vattenfall som heter 
Brudslöja! Det är inte det största fallet men det är 
väldigt vackert. Pailón del Diablo räknas till ett av 
världens 10 mest imponerande vattenfall. Efter att 
ha njutit av vattenfallen fortsätter vi in i Amazonas 
regnskog där vi äter lunch i staden Puya. Vi får se 
kontraster mellan höga fjäll och tropisk regnskog. 
Middag och övernattning på Hotel Sangay. 
Frukost, lunch och middag ingår. 
 

Tisdag 27 okt: En av världens högsta toppar, 
Chimborazo 6310 möh 
Dagen startar med ett besök i Chimborazo nationalpark där vi får se Ecuadors högsta fjäll 
och vulkan, Chimborazo (6310 möh). Är vulkanen molnfri är den en imponerande syn! Det 
finns möjlighet till en vandringstur och vi äter lunch på en stilig restaurang inne i 
nationalparken. Härifrån åker vi till staden Riobamba som ligger på 2750 möh. Här får vi en 
kort sightseeing innan vi checkar in och äter middag på Hotel Abraspungo som ligger en bit 
utanför staden. Frukost, lunch och middag ingår. 
 

Onsdag 28 okt: Stilla havskusten och Guayaquil 
I dag åker vi till Ecuadors största stad, Guayaquil, med över 2 miljoner invånare. Den trevliga 
hamnstaden ligger vid älven Guayas. Staden utgör grunden i landets ekonomi och är mycket 
viktigare, ekonomiskt sett, än huvudstaden Quito. Staden har genomgått en mycket positiv 
utveckling sedan år 2000 och har förvandlats från en farlig och kriminell hamnstad till en 
inbjudande storstad med omfattande restaureringar gjorda i centrum. Gatukriminaliteten har 
minskat genom omfattande och systematiska insatser från polis och myndigheter. Vi tar en 
promenad i staden som sägs ha Latin-Amerikas vackraste älvpromenad, Malecon 2000 
(Waterfront). De äldsta stadsdelarna Las Peñas och Santa Ana har renoverats varsamt i 
gammal stil med medel från Unesco. De är förvandlade från slum till en inbjudande och 
pittoresk miljö. Det blir lunch på en lokal restaurang. Middag och övernattning på Gran Hotel 
Guayaquil. Frukost, lunch och middag ingår. 
 

Torsdag 29 okt: Galápagos!  
Idag startar äventyrsresan till Galápagos! Vi flyger ca 1000 km västerut i öppna Stilla havet  
innan det sägensomspunna öriket dyker upp. Öarna har stigit upp ur havet genom vulkanisk 
aktivitet och är hem för djur- och fågelarter som inte finns någon annanstans i hela världen! 
Vi landar på ön Baltra varifrån vi åker buss (15 min) till 
Itabaca-sundet och sedan båt (10 min) över till ön 
Santa Cruz som blir bas för vår Galápagos-expedition. Vi 
åker buss till hamnstaden Puerto Ayora där vi ska bo på 
Hotel Villa Laguna. Hotellbaserad övernattning ger totalt  
fler och bättre upplevelser än de man får från cruiser-
båtarna. På väg till hotellet stannar vi på Rancho 
Primicias i byn Bella Vista där de stora landsköld-
paddorna lever vilt i sin naturliga miljö. Att gå bland de 
betande jättarna i skogen är en overklig upplevelse!  



Torsdag 29 okt: Galápagos fortsättning...  
Eftersom öarna är uppbyggda genom vulkanisk aktivitet finns en del kratrar och lavatunnlar. 
Vi besöker de berömda tvillingkratrarna och en lavatunnel innan vi kommer till hotellet. Santa 
Cruz högsta topp är nästan 900 möh och uppe på höjderna är det dimma och nederbörd 
nästan året runt. Detta i stor kontrast till öarnas kustområden som är präglade av torr lavasten 
och kaktusvegetation. I det fruktbara höglandet anlade den norske immigranten Thorvald 
Kastdalen sin farm Miramar. Idag driver hans barnbarn Maria och Thorbaldo Kastdalen kött- 
och mjölkproduktion på farmen. De är numera de enda norska släktingarna som finns kvar av 
alla de norska emigranter som drömde om ett sorglöst liv på Galápagos när de kom hit under 
mellankrigsåren. Lunch äter vi efter vägen och middag blir på hotellet. Frukost, lunch och 
middag ingår. 
 
 

 
Fredag 30 okt: Galápagos fortsättning...  
Vi åker båt ut till ön Isabela som är den största ön  i ögruppen Galápagos. Den består av 5 
vulkaner i en kedja. Wolf är den största av dem och samtidigt det högsta fjället på 
Galápagos med sina 1707 möh. Vi går i land i Puerto Villamil och «hälsar» på flamingos och 
havsiguaner. Fortsätter sedan till ett centrum för skölpaddor och till ett våtmarksområde med 
rikt fågelliv. Efter lunch åker vi med båten till «vår» ö och hotellet i Puerto Ayora.  Frukost, lunch 
och middag ingår. 
 
Lördag 31 okt: Galápagos fortsättning...  
Efter frukost besöker vi Charles Darwin Research Center. Här dokumenteras flora och fauna 
som inte finns någon annanstans i världen. Speciellt jättesköldpaddorna är en upplevelse! De 
kan väga upp till 250 kg och bli 150 år gamla. De var utrotningshotade pga hård jakt från 
valfångare och andra sjöfarare, men tack vare forskningscentrets insatser har arten lyckats 
räddats. Den största attraktionen på centret var tidigare ”ensamme Jörgen” som dog 24 juni 
2012 som den siste kvarlevande av sin ras! Han föddes ca 1910! Forskningsstationen är 
centrum för naturforskning i nationalparken och förvaltar naturreservaten tillsammans med 
myndigheterna. Turisttrafiken på Galápagosöarna är hårt reglerad och centret övervakar de 
besökta ställena för att se till att djurlivet inte skadas eller utsätts för alltför hög påfrestning. Lite 
väster om Puerto Ayora hittar vi den vackra stranden Turtle Bay (Sköldpaddsviken). Efter lunch 
tar vi en guidad promenad till det området. Det tar ca 45 minuter att gå från hotellet längs 
en vacker anlagd stig genom den karakteristiska kaktusskogen. Stranden är tillhåll för 
pelikaner, havssulor och andra fåglar. Havsiguaner äter tång och sjögräs och värmer sig i 
solen. Fredliga havssköldpaddor dyker ofta upp och andas. Den svarta lavastenen längs 
viken ger oss en närmast overklig upplevelse av att vara på en annan planet! Själva viken 
med stranden är en utsökt idyll. Vi njuter av livet i de exotiska omgivningarna och myser med 
sol, bad och naturupplevelser. Vi har hela em till detta och det är enkelt att hitta tillbaka till 
hotellet på egen hand för de som önskar. På kvällen samlas vi för middag på Hotel Villa 
Laguna. Frukost, lunch och middag ingår. 



Söndag 1 nov: Galápagos fortsättning...  
Vi åker först buss till nordspetsen av Santa Cruz där vi går ombord på en båt som tar oss till Isla 
Plaza Sur. Stället där vi ska gå iland brukar vara täckt av sjölejon som allra hövligast låter oss 
komma på besök. Detta är en av de öar som har den största populationen av dessa fredliga, 
harmlösa djur som kan verka alldeles tama. De delar sitt territorium på ön med förhistoriska 
landiguaner som tålmodigt sitter under de karakteristiska kaktusarna och väntar på att blad 
ska falla ner! Iguanerna får all sin näring och vätska från de taggiga kaktusbladen. Ön hyser 
också olika fågelarter. Det mest imponerande är 
emellertid deras frånvaro av rädsla. Djur och fåglar har 
inte haft några naturliga fiender här och uppfattar 
människor som fredliga besökare och visar inga 
tecken på att vilja fly undan. Vi är i ett äventyrsland! 
Några av de mest särpräglade fåglarna på 
Galápagos är havssulorna och fregattfåglar. De blå 
fötterna på havssulorna ser ut som om de är gjorda av 
plast men är märkligt nog lika äkta som fåglarna 
själva. Fregattfåglarna blåser upp sig som stora röda 
ballonger i parningstid och lever av fisk som de stjäl 
från andra sjöfåglar på hemväg med dagens fångst. Eftersom de inte ger ifrån sig fisken 
frivilligt händer det ofta att fregattfåglarna hackar av huvudet på fågeln och därefter är det 
en enkel sak att ta fisken... Det är av detta beteende de fått sitt namn – de angriper 
målinriktat och effektivt som en militär fregatt och blir med rätta kallade luftens pirater! Det 
blir lunch ombord på båten, middag på Hotel Villa Laguna. Frukost, lunch och middag ingår.  
På grund av speciella restriktioner kan det bli ändring i programmet när det gäller vilken eller 
vilka av öarna vi besöker. Vi får reda på vilka öar som är aktuella närmare avresa.  
 

Måndag 2 nov: Galápagos mot Europa  
Vi lämnar Galápagos och flyger till Guayaquil i Ecuador och sedan vidare till Europa med 
KLM kl. 20.20. Frukost samt mat på flyget ingår. 
 

Tisdag 3 nov: Ankomst till Amsterdam kl. 13.45. Flyg vidare till Oslo 14.35 med ankomst 16.25, 
Köpenhamn 15.00 - 16.20 och Stockholm kl. 17.00 — 19.00. Enbart snacks ingår på flyget. 

Varmt välkommen till unika möten med djur och natur! /Jon & Jan 
Frågor besvaras av Jan 070-671 72 22, www.skogsresor.se, jan@skogsresor.se 

Pris:  40930 SEK/pers (vid 30 bet) Flygskatt: 4305 SEK/pers (19/12) Enkelrum: 6550 sek 
 

Detta ingår:  Reguljärflyg T&R Arlanda/Gardemon/Kastrup- Ecuador T&R med KLM 
   Inkvartering i dubbelrum på hotell/motell med bra standard 
   Buss med turistbusstandard hela resan 
   Båtutflykter enligt program 
   Frukostpension 
   12 luncher, 13 middagar  
   Inträdesavgifter enligt programmet 
   Reseledning av två svensk-/Norsktalande guider 
   Studiebesök med lokala guider, företagsbesök 
   Utbildningskompendium och skogligt studiematerial 
   Transfer vid ankomst och avresa  
   Alla besök och konversationer översätts/summeras till svenska 
 

Detta ingår inte:  Flygskatt 4305 sek per 20 dec 2014, se ovan 
   Avbeställningsskydd 
   Reseförsäkring (se din hemförsäkring)  
   Övriga måltider samt dryck till maten 
   Dricks på hotell. Vi samlar in gemensam dricks till busschaufförer/guider ca 65 USD 
 
Reservation för ändringar i program pga väderomständigheter samt enligt allmänna resevillkor/(SRF). 
Reservation för priser med avseende på antal deltagare och valutakurser i USD och NOK. 
Platserna är begränsade, min 20 deltagare krävs för genomförande. Anmälan på sedvanlig blankett 
från hemsidan eller via telefon. Vi följer Svenska Resebyråföreningens villkor o rekommendationer. 


