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AMAZING AMERICAS

EKWADOR
JEDNE KRAJ -RÓŻNE ŚWIATY
2

PRZYGODA WZYWA!
Co pierwsze przychodzi Ci na myśl na słowo „Ekwador”? Andy,
lamy, wulkany? Kolorowe stroje i poncza? A może
amazońska dżungla lub piaszczyste wybrzeże Oceanu
Spokojnego, egzotyczne gatunki zwierząt i ptaków? A co Ty
na to, żebyś w nieco ponad dwa tygodnie doświadczył tego
wszystkiego, w dodatku docierając we wszystkie te miejsca poza
utartym szlakiem, na własnych zasadach, z całą masą adrenaliny
i przygody?

AMAZONIA! 4-DNIOWE DOŚWIADCZANIE
DESZCZOWYCH LASÓW
Odłączysz się od wszystkiego i zagościsz w pierwotnym świecie
egzotycznych zwierząt, bujnej, wielobarwnej zieleni i dzikiego
brzmienia dżungli, w której wszystkimi zmysłami poczujesz
naturalne, macierzyste więzi człowieka i natury.

PRZYGODA, ADRENALINA I INTENSYWNE
EKSPLOROWANIE KRAJU Z MOMENTAMI BŁOGIEGO
RELAKSU
Tyrolki, tubing, rowery, trekkingi, kajaki, wodospady, huśtawki
nad przepaściami, surfing, nocne poszukiwanie kajmanów czy
pływanie z różowymi delfinami w Amazonii. Cała przygoda
zwieńczona chwilą relaksu nad Oceanem Spokojnym.

TREKKINGI
Na nizinach po lasach Amazonii, a na wyżynach po pasmie
Andów i wokół wulkanów. Trekkingi u podnóża najwyższych
szczytów Ekwadoru. Wokół laguny położonej na 3 930 m
n.p.m., a jeśli poczujesz się na siłach, dotrzesz na 4 865 m
n.p.m wulkanu Cotopaxi i 5 000 m n.p.m wulkanu
Chimborazo!

NOWE PRZYJAŹNIE, AUTENTYCZNE I BOGATE
DOŚWIADCZENIA.
To będzie czas prawdziwego resetu, to czas na
PRZYGODĘ ŻYCIA!

„Życie jest zbyt krótkie żeby
podróżować zwyczajnie,
kiedy można
NIESAMOWICIE”

GRUPA MAX 16 OSÓB
WYMAGANIA

Bez wcześniejszego
zapoznania się z
planem prosimy o
niezapisywanie się na
wyjazd. Oferowane
przez nas atrakcje nie
są dla każdego. Jak
masz wątpliwości nie
wahaj się z nami
skonstatować.

Minimum 21 lat.

BEZPIECZNA
REZERWACJA
Jeśli wyjazd nie
doszedłby do skutku z
jakiegokolwiek powodu
gwarantujemy 100%
zwrotu wpłaconych
środków.
TERMINY WYPRAW
17.06 - 03.07.2022
22.07 - 07.08.2022
12.08 - 28.08.2022
02.09 - 18.09.2022
16.09 - 02.10.2022
30.09 - 16.10.2022
28.10 - 13.11.2022

CZEGO DOŚWIADCZYSZ
ODŁĄCZYSZ SIĘ OD WSZYSTKIEGO PODCZAS
POBYTU W DESZCZOWYCH LASACH
AMAZONII

ZJEDZIESZ ROWERAMI Z WULKANU DO JEGO PODNÓŻA

ZJEDZIESZ TYROLKĄ

TREKKINGÓW! PRZEZ WULKANY, DOOKOŁA
MALOWNICZYCH JEZIOR I LAGUN ORAZ W DŻUNGLI!

DOŚWIADCZYSZ TUBINGU
PO RZECE

PRZEMIERZYSZ EKWADOR OD PÓŁNOCY, PRZEZ WSCHÓD,
POŁUDNIE AŻ PO ZACHÓD

POPŁYNIESZ NA MAŁE GALAPAGOS ENDEMICZNE GŁUPTAKI, ŻÓŁWIE, LWY
MORSKIE, A NAWET HUMBAKI

STANIESZ OKO W OKO Z LAMĄ

ODPOCZNIESZ I ZRELAKSUJESZ SIĘ NAD OCEANEM
SPOKOJNYM ALBO ZAIMPREZUJESZ W EKWADORSKIEJ
STOLICY ROZRYWKI

TREKKINGU U PODNÓŻA
WULKANÓW CHIMBORAZO
(6268M) I COTOPAXI
(5897M) Z MOŻLIWOŚCIĄ
WEJŚCIA NA OK 5000 M!

PRZEŚPISZ SIĘ W
EKWADORSKIEJ WIOSCE
POŁOŻONEJ W ANDACH

ODWIEDZISZ NAJWIĘKSZY TARG AMERYKI
POŁUDNIOWEJ

POCZUJESZ SIŁĘ NATURY
ODWIEDZAJĄC WODOSPADY

AMAZONIA

INDONEZJA

Odłączysz
i po obcujesz z
A M A Zsię
I N God
A S Iwszystkiego
A
egzotyczną i dziką przyrodą w czasie czterech dni,
które spędzisz w deszczowych lasach Amazonii! Płynąc
kajakiem po rzecze Cuyabeno będziesz obserwował
ptaki, małpy, anakondy i wiele innych dzikich zwierząt.
Podczas wędrówek po dżungli z przewodnikiem,
zrozumiesz lepiej ekosystem Amazonii. Noce spędzisz w
bambusowej lodży w sercu największego na świecie
wiecznie zielonego lasu! Odgłosy dżungli nocą na
zawsze zostaną w Twojej głowie.

N A J C I E K A W S Z E
P U N K T Y

P L A N U

Odkryjesz malownicze wysepki podczas 3dniowej wyprawy prywatną łodzią po Parku
Narodowym Komodo, w trakcie której dwie
noce spędzisz na otwartym morzu - w kajucie w
otoczeniu rajskich wysp
Miejscowi mieszkańcy – Tenggerowie zabiorą
Cię na motocyklową przeprawę po morzu
wulkanicznego piasku i lokalnych wioskach
znajdujących się na zboczach pól uprawnych
Pokonasz lasy deszczowe, aby stanąć twarzą w
twarz z majestatycznymi wodospadami Jawy:
Coban Sewu, Pelangi i Madakaripura

TREKKINGI
PRZEZ
WULKANY
Podczas
całodniowej
jazdy skuterem
(dla

I

PARKI urokliwą
NARODOWE
chętnych) odkryjesz
okolicę Ubud –Bali
Usłyszysz odgłos wnętrza ziemi podczas
Odwiedzimy
ponad
10 poparków
narodowych i
niecodziennego
spaceru
karterze aktywnego
rezerwatów przyrody! Za dużo? Nic mylnego – każdy z
wulkanu Bromo w towarzystwie zachodzącego
nich jest inny! Przemierzymy kraj od amazońskiej rezerwy
słońcai przez las deszczowy w Mindo, park narodowy
Cuyabeno,
Zasmakujesz
adrenaliny
zdobędziesz
wulkanu
Cotopaxi
i laguny iQuilotoa,
stolicę ekwadorskiej
adrenaliny
–
Baños,
po
wybrzeże
Oceanu
satysfakcję podczas skoków do wody z Spokojnego i
rezerwat
przyrody
Machalilla
z najpiękniejszą
plażą kraju
wysokości
od 2 do
16 metrów
– Bali
oraz wyspę Isla de la Plata.
Wybierzesz się na poszukiwanie Waranów smoków z Komodo – największych żyjących
jaszczurek na świecie
Zobaczysz „światełko z nieba” podczas
eksploracji wnętrza jaskini Jomblang, do której z
60-metrowego zbocza na linie spuszczą cię
mieszkańcy okolicznej wioski
Z największej buddyjskiej świątyni na świecie –

MAŁE GALAPAGOS

Borobudur obejrzysz spektakularny widok
wschodzącego słońca oświetlającego spowite

Wyspa srebra (Isla de la Plata) zwana małym Galapagos
pozwoli Ci cieszyć się fauną i florą, którą mógłbyś spotkać
na tych bardziej znanych wyspach.
W ciągu
jednodniowej wycieczki na tę bezludną wyspę zobaczysz
m.in. endemiczne głuptaki i fregaty o niebieskich i
czerwonych stopach, albatrosy, lwy morskie a nawet –
jeśli szczęście dopisze - humbaki.

we mgle góry i wulkany.
Pohuśtasz się na olbrzymiej huśtawce
zawieszonej wysoko na plamach w otoczeniu
zielonych tarasów ryżowych Tegalalang.
Zdobędziesz wulkan Ijen na szczycie, którego
będziesz podziwiać kwaśne jezioro, o
turkusowej barwie
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ADRENALINA

INDONEZJA

N A J C I E K A W S Z E
Braknie nam palców u rąk, aby zliczyć emocjonujące
atrakcje Ekwadoru jakie Wam zaserwujemy! Tyrolki,
Pkolejka
U N K
Y
P L
A N huśtawki,
U
nadTprzepaścią,
Ogromne
zjazdy
rowerowe z wulkanów i mountain bike, spływ na
Odkryjesz malownicze wysepki podczas 3oponach, trekkingi, kajaki w puszczy, nocne
dniowej wyprawy prywatną łodzią po Parku
poszukiwanie kajmanów, snorkeling… a dla
Narodowym
Komodo,konna
w trakcie
dwie
chętnych wyprawa
orazktórej
nurkowanie
z butlą!
Wchodzisz
w to?
noce
spędzisz
na otwartym morzu - w kajucie w

AMAZING ASIA

otoczeniu rajskich wysp
Miejscowi mieszkańcy – Tenggerowie zabiorą
Cię na motocyklową przeprawę po morzu
wulkanicznego piasku i lokalnych wioskach
znajdujących się na zboczach pól uprawnych
Pokonasz lasy deszczowe, aby stanąć twarzą w
twarz z majestatycznymi wodospadami Jawy:
Coban Sewu, Pelangi i Madakaripura

OCEAN SPOKOJNY

Podczas całodniowej jazdy skuterem (dla

Po intensywnych dniach wyjazdu, pełnych przygody i
adrenaliny czas na błogi relaks i regenerację sił przed
powrotem do domu. To będzie czas, w którym każdy
robi to, na co ma ochotę, a do dyspozycji będziemy
mieć
wybrzeże
Oceanu
Spokojnego!
Miłośnicy
plażowania będą mogli skorzystać z najpiękniejszej plaży
oferowanej przez Ekwador, a na tych, dla których
aktywności nigdy nie jest za wiele, czekają fale oceanu
zachęcające do surfingu oraz bogaty, podwodny świat.
Osoby zainteresowane współczesnym życiem nocnym
będą miały okazję doświadczyć imprezy w Montañicie ekwadorskiej stolicy rozrywki!

chętnych) odkryjesz urokliwą okolicę Ubud –Bali
Usłyszysz odgłos wnętrza ziemi podczas
niecodziennego spaceru po karterze aktywnego
wulkanu Bromo w towarzystwie zachodzącego
słońcai
Zasmakujesz adrenaliny i zdobędziesz
satysfakcję podczas skoków do wody z
wysokości od 2 do 16 metrów – Bali
Wybierzesz się na poszukiwanie Waranów smoków z Komodo – największych żyjących
jaszczurek na świecie
Zobaczysz „światełko z nieba” podczas
eksploracji wnętrza jaskini Jomblang, do której z
60-metrowego zbocza na linie spuszczą cię
mieszkańcy okolicznej wioski

NOCLEGI
W–
Z największejKLIMATYCZNE
buddyjskiej świątyni
na świecie
NIEWIELKICH
RESORTACH
Borobudur obejrzysz
spektakularny
widok
wschodzącego słońca oświetlającego spowite

we mgle góry i wulkany.
Cenimy
sobie
i uciekamy od dużych
Pohuśtasz
się autentyczność
na olbrzymiej huśtawce
betonowych molochów. Stawiamy na kameralne
zawieszonej wysoko na plamach w otoczeniu
resorty w lokalnym stylu. Preferujemy hotele
zielonych tarasów ryżowych Tegalalang.
wkomponowane w naturę, a w miastach, stawiamy na
Zdobędziesz
wulkan
Ijen na
szczycie,miejsca
którego w którym
niewielkie
resorty
oddające
charakter
przebywamy.
będziesz podziwiać kwaśne jezioro, o
turkusowej barwie
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POGODA

Ekwador jest uznawany za destynację całoroczną. W Ekwadorze nie ma prawdziwego lata i
zimy, a pogoda na ogół różni się w zależności od regionu. Temperatury zależą bardziej
od wysokości niż pory roku lub szerokości geograficznej. W górach temperatura wynosi
średnio 13°C, w dolinie między dwoma łańcuchami Andów pogoda przypomina wieczną wiosnę
ze średnią temperaturą ok 24°przez cały rok, a na nizinach temperatury z łatwością mogą
przekroczyć 30°. Nie ma idealnej pory roku na wyjazd do Ekwadoru. Przyjmuje się, że
pora sucha trwa od maja do grudnia, a pora deszczowa od stycznia do kwietnia. Jeśli zależy Ci,
tak jak nam, na doświadczeniu tego co najlepsze w Ekwadorze, będziesz się dużo
przemieszczał więc musisz być przygotowany na to, że bez względu na to w jakim miesiącu
pojedziesz, może czekać Cię słońce, deszcz, chłód, upał, duża i mała wilgotność
powietrza.
LUT
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QUITO

COTOPAXI
DZIEŃ 8

ISLA DE LA PLATA

DZIEŃ 13-15

WRZ

PAŹ

LIS

GRU

AMAZONIA
DZIEŃ 3-5

MINDO

DZIEŃ 1-2 i 6-7

MONTAÑITA

SIE

GUAYAQUIL

BAÑOS

DZIEŃ 9-11

CHIMBORAZO
DZIEŃ 12

PILOT - dokładna informacja o tym, kto poprowadzi wyjazd, zostanie podana przed kupnem biletów
lotniczych.

Asia

Gdy miała 15 lat i szła na pierwszą w życiu lekcję hiszpańskiego nie wiedziała jeszcze, że ten język
zmieni całe jej życie. Dziś z wykształcenia iberysta i tłumacz specjalistyczny a z pasji i zawodu
podróżnik oraz pilot wypraw m.in. do ukochanej Ameryki Południowej. Po 8 latach w
Barcelonie postanowiła spełnić marzenie z dzieciństwa i ruszyła w długą podróż z plecakiem
podbijać kontynent latino. Zaczęła w Kolumbii, gdzie salsa wybijała rytm jej dnia i nocy.
Kontynuowała w Ekwadorze, gdzie zdobywała szczyty wulkanów i zgłębiała Amazońską
dżunglę. Dalej z Peru i Boliwii udała się do Argentyny i Chile by wędrować po najpiękniejszych
szlakach Patagonii i zachwycać się lodowcami, dziewiczą naturą, lamami, pingwinami. Skończyła
w Paragwaju i Brazylii, gdy akurat samba i karnawał królowały na ulicach miast. Od tamtej
podróży zawsze i chętnie wraca ze swoimi grupami, by zarażać ich miłością do hiszpańskiego,
krajów Am. Południowej, ich kultury, krajobrazów a przede wszystkim ludzi. Bo to właśnie
oni sprawiają, że każda podróż staje się wyjątkowa.

Ola
Przepłynęła dwukrotnie Atlantyk, z czego pierwszy raz na pokładzie Selma
Expeditions, z Polski do Ushuaia w Argentynie. Zwiedziła większą część Ameryki
Południowej i Centralnej, mieszkała kilka miesięcy na Kubie, przejechałam autem
kilka stanów USA.
Pomieszkiwała w wielu różnych krajach. Spędziła kilka miesięcy żeglując po Morzu
Śródziemnym i Karaibach, przepłynęła kanał Panamski i dotarła do Morza Korteza w
Meksyku. Na koncie ponad 30000 mil morskich. Jest w trakcie pracy nad wydaniem
książki. Kiedy nie jest w podróży uczestniczy w zawodach balonowych, gubi się w
podlaskich lasach, jeździ rowerem i poznaje ciekawych ludzi.

MARCIN
Spełnianie marzeń o dalekich podróżach rozpoczął w Ameryce Południowej, którą
przemierzył z plecakiem w 2000 roku. Własny plan, surowe warunki: Panamericana na
pace ciężarówki, Droga Królewska na Machu Picchu pieszo z plecakiem, Droga Śmierci
do dżungli na rowerze...
Jest szczęśliwym przypadkiem człowieka łączącego wykształcenie, pracę i pasję w
podróżowaniu od najwcześniejszych lat młodzieńczych, do najdalszych zakątków
świata. W ciągu 26 lat zwiedził 89 krajów na 5 kontynentach, prowadząc głównie
kameralne wycieczki objazdowe i krajoznawcze, pokonując każdorazowo wiele tysięcy
kilometrów, różnymi środkami lokomocji.

Dominika

W Ameryce południowe spędziła prawie 4 lata. Mieszkała w większości jej krajów,
poznając język, kulturę, sztukę i rękodzieło ich mieszkańców. Tkać nauczyła się w Peru i Boliwii
od kobiet Quechua. Tworzyć biżuterię i rozpoznawać szlachetne kamienie w Argentynie i
Brazylii. Paragwaj oczarował językiem Jopara, jedynym w swoim rodzaju organicznym
połączenie hiszpańskiego i indiańskiego Guaranie. Ekwador pokazał jak cenna i trudno
dostępna jest woda oraz gdzie rośnie Palo Santo, a Patagonia skradła jej serce swoim surowym
rozległym pięknem gór i dzikiej przyrody. Kostaryka jest rajem, w którym kiedyś zamieszka.
Kobieta do tańca i do różańca. Osoba energiczne, wesoła, ciekawa świat, nieustanie
pogłębiająca wiedzę i umiejętności. W życiu ceni sobie szczerość, optymizm, tolerancje i
otwartość na innych. W podróży zwraca uwagę na szacunek dla lokalnych mieszkańców oraz ich
zwyczajów i tradycji. Kocha targowiska, małe restauracyjki, odległe wioski oraz niezwykły świat
dzikich zwierząt i roślin.

DZIEŃ:

P L A N

1
2
3-5
6
7
8
9-11
12
13
14-15
16
17

W Y J A Z D U

WARSZAWA-QUITO
QUITO okolice (Otavalo + Laguna Cuicocha)
AMAZONIA
AMAZONIA - QUITO
QUITO (Mindo)
COTOPAXI - okolice
BAÑOS
CHIMBORAZO - okolice
CHIMBORAZO - MONTAÑITA
MONTAÑITA
LOT POWROTNY
WARSZAWA

DZIEŃ

1 WARSZAWA - QUITO
Lot do Quito z jedną przesiadką. Przylot do Quito po
południu – transfer do hotelu – zakwaterowanie –
odpoczynek po przylocie i pierwszy wieczorny spacer po
stolicy Ekwadoru - drugiej najwyżej położonej stolicy
świata (2 800 m n.p.m.). Integracja na dachu/tarasie
hotelu z widokiem na oświetlone nocą Quito, wspólna
kolacja powitalna.

DZIEŃ
ok. 2h

2 QUITO - okolice (Otavalo+

Laguna Cuicocha)
Wczesna poranna pobudka i wyjazd ok. 6:00 rano by
dojechać
na
największy
targ
Ameryki
Południowej do Otavalo (ok. 2h). Zagubimy się w
zakamarkach la plaza de Ponchos gdzie kwitnie
handel lokalnymi wyrobami i rzemiosłem: poncho,
tradycyjne swetry z wełny, sombrera, kolorowe
poduszki i koce, produkty ze skóry, paski, torebki i
milion innych drobiazgów dekorowanych w
charakterystyczny dla lokalnych Indian kolorowy
sposób. Oczopląs od barw strojów, zgiełku
targowiska w rytmie lokalnej muzyki gwarantowany.
W drugiej części dnia czeka nas trekking Laguna
Cuicocha
– 30 min od Otavalo, piękny szlak
dookoła laguny w kraterze dawnego wulkanu z
wysepkami
na
środku
jeziora (możliwość
popłynięcia łódką dla chętnych/leniwych, zamiast
szlaku). Szlak na wysokości 3 246 m n.p.m. - ok. 2h
trekkingu aklimatyzacyjnego.
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DZIEŃ

3

Lago Agrio – rezerwat przyrody
Cuyabeno (AMAZONIA)

Bardzo wczesna pobudka (ok. 4:00) i transfer do Lago
Agrio (+/- 6h), Około 11:00 przeprawa w kierunku
Cuyabeno. Pierwszy rzut oka na niesamowitą florę i
faunę Cuyabeno podczas 2-godzinnego spływu
łodzią do lodży przewodnik udzieli informacji o
amazońskim lesie deszczowym i rezerwacie Cuyabeno,
a także będzie to okazja do zobaczenia małp,
egzotycznych ptaków, anakond, boa
i wiele
więcej.
Przyjazd do lodży około godziny 14 i obiad, następnie
pływanie łodzią wzdłuż rzeki i wokół laguny w
poszukiwaniu różowych delfinów i innych dzikich
zwierząt. Po niesamowitym zachodzie słońca w
dżungli czeka nas nie mniej ekscytujący nocny spacer
po dżungli!

DZIEŃ
ok. 3-4h

4

CUYABENO (AMAZONIA)

Po śniadaniu udasz się na 3-4h wędrówkę po
dżungli z przewodnikiem przyrodniczym, który
opowie o ekosystemach lasów deszczowych, dzikiej
przyrodzie i roślinach leczniczych.
Lunch w lodży i czas na relaks.
Około godziny 17:00 opuszczasz domek kajakiem, aby
zobaczyć więcej dzikiej przyrody, odkryć różne laguny
rezerwatu.
Nocą popłyniesz łodzią motorową, aby wypatrywać
kajmanów. Świecące oczy kajmanów nocą, robią
niesamowite wrażenie! Na terenie parku występują 3
różne rodzaje kajmanów, największy z nich to kajman
tylny, który dorasta do 6 metrów. Przy odrobinie
szczęścia możesz dostrzec boa i nocne ptaki.

DZIEŃ

ok. 3-4h

5 CUYABENO (AMAZONIA)
Po śniadaniu udasz się do wioski indiańskiej. Czeka
Cię lokalne gotowanie potraw, obiad w wiosce, a przy
odrobinie szczęścia spotkasz lokalnego szamana.
Po południu powrót oraz zachód słońca na lagunie.
Ostatnia noc w Amazonii,
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DZIEŃ

6 CUYABENO (AMAZONIA)-

QUITO
Wczesna
pobudka, aby wyruszyć o 5.30 rano
łodziami i doświadczyć tego jak budzi się
Amazonia.
Śniadanie o 8 rano w lodży. Powrót do wejścia do
Cuyabeno o godz. 9.30 - ostatni spływ łodzią po rzece
Cuyabeno.
Powrót do Quito (ok. 6h) malowniczą trasą z dżungli
przez Andy. Po drodze przystanek, na przyjemny
relaks.

DZIEŃ

7 QUITO - okolice (Mindo)
Po wczesnym śniadaniu wyruszamy w kierunku Mindo –
małej, zaczarowanej wioski słynącej z równikowego
mikroklimatu lasów deszczowych (ok 2h). I choć
atmosfera panuje tu sielankowa, to nic bardziej mylnego
–
czeka
nas
mnóstwo
adrenaliny: przeprawa
zawieszoną w przepaści kolejką „tarabita” do serca
dżungli gdzie czeka nas trekking do siedmiu
wodospadów. Dla chętnych i odważnych jedyna w
swoim rodzaju atrakcja w postaci spływu pontonowego
na oponach oraz tyrolka, a raczej kilka tyrolek!
Po południu, w drodze powrotnej obowiązkowy
przystanek w Środku Świata – la Mitad del Mundo,
miejscu, w którym przebiega równik. Niepowtarzalna
okazja do postawienia stóp na dwóch różnych półkulach
świata.
Wieczorem powrót do Quito.
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DZIEŃ

8

ok. 5-7h

QUITO - COTOPAXI - WIOSKA
ANDYJSKA

Dzień pełen adrenaliny! Po śniadaniu wyruszamy na
południe drogą Panamericana, wzdłuż której
rozpościera się widok na 8 z 10 najwyższych szczytów
Ekwadoru. Ok. 2h przejazd w kierunku rezerwatu
przyrody wulkanu Cotopaxi – drugiego co do
wysokości szczytu kraju (5897 m.npm).
Czeka nas trekking ośnieżonymi zboczami wulkanu
do schroniska Jorge Rivas (4 810 m n.p.m.),
podziwianie lodowców laguny Limpiopungo, a osoby
chętne mogą wejść na 4 864 m. n.p.m.
Nocleg w andyjskiej wiosce z mega klimatem,
położonej na około 3 500 m n.p.m.

DZIEŃ
ok. 5-7h

9 LAGUNA QUILOTOA - BAÑOS

Po lokalnym śniadaniu, przejazd nad lagunę Quilotoa
– malowniczo położone jezioro w kraterze wulkanu,
najpiękniejsze jezioro całego kraju. Dookoła senne
wioski andyjskie. Całodniowy trekking w rezerwacie
przyrody Quilotoa – do wyboru trekkingi dookoła
laguny (przepiękne widoki na jezioro) lub zejście do
samego jeziora i rejs łódką. Możliwość wyjazdu na
osiołkach (strome zbocze).
Przejazd do Baños (3h – 155 km). Nocleg.

DZIEŃ

10 BAÑOS
Baños, czyli kąpiel lub źródła, albo jedno i drugie. Bo
właśnie z tego m.in. słynie ta miejscowość – gorące
źródła u stóp wulkanów, z których chętnie
skorzystamy wieczorem, po całym dniu wrażeń.
Baños
to
stolica
rozrywki
i
sportów
ekstremalnych. Można tutaj pohuśtać się na
ogromnej huśtawce końca świata zawieszonej nad
przepaścią na jednym z punktów widokowych na
miasto (tylko dla odważnych!), udać się górskim
rowerem do niesamowitego wodospadu pailón del
Diablo (i niekoniecznie wyjść z tego sucho!). Chętni
mogą wybrać się na trekking, rafting czy skoczyć na
bungee. Moc wrażeń gwarantowana.
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DZIEŃ

11 BAÑOS
Dzień wolny na skorzystanie z ogromu atrakcji jakie
oferuje ekwadorska stolica adrenaliny. Wieczorem chętni
mogą wybrać się na lokalną imprezę.

DZIEŃ

12 BAÑOS -

2h

CHIMBORAZO(okolice)
Opuszczamy magiczne Baños i udajemy się w okolice
najwyższego szczytu świata (+/-2h) – wulkanu
Chimborazo – tak, najwyższy licząc od środka ziemi,
wyższy o 2 km od Mount Everest, tym samym położony
najbliżej słońca, jak mówią Ekwadorczycy.
Odbędziemy trekking u podnóża najwyższego szczytu
Ekwadoru, liczącego 6 268 m n.p.m. Jeśli jesteś w
dobrej kondycji i będziesz miał siły, może Ci się udać
dojść do poziomu około 5 000 m n.p.m. a następnie
pełen adrenaliny zjazd rowerami typu mountain
bike do podnóża wulkanu.
Zakwaterowanie
i
nocleg
w
towarzystwie
olśniewających andyjskich krajobrazów.

DZIEŃ

13 CHIMBORAZO - MONTAÑITA
Po śniadaniu czeka nas ok. 4h przejazd do Guayaquil.
Zrobimy szybkie oględziny najbardziej aktywnego
miasta Ekwadoru: malecón (bulwar nad rzeką Guayas),
park iguan – gdzie legwanów jest więcej niż gołębi
na polskich rynkach, trekking na wzgórze św. Anny. Po
obiedzie, transfer nad Ocean Spokojny do surferskiego
miasteczka (ok. 3h) . Zakwaterowanie.
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DZIEŃ

14

MONTAÑITA + ISLA DE LA
PLATA

Rejs na wyspę srebra (Isla de la Plata) zwaną małym
Galapagos – ze względu na wyjątkową faunę i florę j
można tutaj
obserwować endemiczne głuptaki i
fregaty o niebieskich i czerwonych stopach,
albatrosy, lwy morskie, a nawet – jeśli szczęście dopisze
– humbaki. Możliwość nurkowania z butlą dla chętnych.
Następnie czeka Cię najpiękniejsza plaża Ekwadoru –
Playa de los Frailes.

DZIEŃ

15 MONTAÑITA
Zwieńczenie wyprawy, spokojnym dniem nad
Oceanem Spokojnym. Chętni mogą skorzystać z lekcji
surfingu lub wybrać się na nurkowanie. Życie nocne
miasteczka daje sporo możliwości, nie bez powodu
nazywane jest ekwadorską stolicą rozrywki.

Chętne osoby, mogą przedłużyć swoją
wyprawę i wybrać się na GALAPAGOS.

DZIEŃ

16 MONTAÑITA - GUAYAQUIL
Transfer do największego miasta Ekwadoru, skąd
wylecimy do Europy.

DZIEŃ

17 WARSZAWA
Powrót do Warszawy.

UWAGA
Ze względu na przygodowy charakter wyjazdu, działanie siły wyższej lub nieuniknionych i
nadzwyczajnych okoliczności oraz czynników zewnętrznych nie możemy zagwarantować, że wszystko
pójdzie zgodnie z planem, a nawet czy uda się zrealizować plan w 100%...
My kochamy ten dreszczyk adrenaliny i sposób na odkrywanie świata, ale rozumiemy, że nie każdy tak
sobie wyobraża swój wymarzony urlop…czy Tobie się podoba?
www.amazingasia.pl

P L A N O W A N E

N O C L E G I
DWUOSOBOWE POKOJE

QUITO- 4 noce

AMAZONIA - 3 NOCE

COTOPAXI - okolice - 1 NOC

DWUOSOBOWE POKOJE W BAMBUSOWEJ LODŻY, PRYWATNA
ŁAZIENKA

DWUOSOBOWE POKOJE, AGROTURYSTYKA

DWUOSOBOWE POKOJE

BANOS - 3 NOCE
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DWUOSOBOWE POKOJE

CHIMBORAZO (OKOLICE) - 1 NOC

DWUOSOBOWE POKOJE

MONTAÑITA - 3 NOCE

Może się zdarzyć, że zameldujemy się w innym resorcie niż na zdjęciach, jednak zawsze będzie to
podobny standard. Szczegółową agendę wraz z resortami, adresami, telefonami itp. wysyłamy na 10
dni przed wylotem.

www.amazingasia.pl

KOSZT
7 400ZŁ + 800 USD+ *BILET LOTNICZY
*cena biletu lotniczego Warszawa-Ekwador-Warszawa, waha się w granicach 3 500 zł - 5 200 zł .

CENA OBEJMUJE:

CENA NIE OBEJMUJE:

Opiekę w postaci polskiego pilota od pierwszego lotu

Biletu lotniczego na trasie Warszawa-Ekwador-Warszawa

Prywatnego busa podczas naszego pobytu w Ekwadorze, który pozwoli

Testów na Covid (jeśli wymagane)

nam dotrzeć we wszystkie niesamowite miejsca z planu

Wydatków własnych

15 noclegów w resortach, pokoje 2 osobowe
w tym 3 noce spędzone w bambusowej lodży, w Amazonii
Częściowe wyżywienie: 15 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja
Bilety wstępu do wszystkich atrakcji wymienionych w planie:
trekkingi po Amazonii i spływy łodziami

UWAGA

kolejka linowa, tyrolka i tubing w Mindo

.

miasto środka świata
baseny termalne

Średnia cena biletu lotniczego na trasie WarszawaEkwador- Warszawa mieści się w przedziale 3 500 zł - 5

trekking na Cotopaxi

200 zł. Oferujemy

trekking na teren Laguna Quilotoa

bezprowizyjną pomoc w zakupie

biletów lotniczych. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu loty

huśtawka na końcu świata

zostaną odwołane, środki za bilet lotniczy zostaną

trekking po zboczach Chimborazo

zwrócone, po zwróceniu ich przez linie lotnicze.

zjazd rowerami z Chimborazo
rower w Banos
wodospad Pailon del Diablo
rejs na małe Galapagos
parki narodowe

Podpowiadamy,

że

minimalne

kieszonkowe,

przeznaczysz na

wyżywienie nieujęte w planie, napoje

oraz zwyczajowe napiwki to 450 USD.

Prywatne transfery z i na lotnisko
Transfery łodziami i motorówkami
Opłaty środowiskowe
Ubezpieczenie podróżne KL i NNW (KL 60.000 euro, KR 6.000 euro,
NNW 15.000 PLN, BP 1.000 PLN) wraz z rozszerzeniem o choroby
przewlekłe oraz sporty ekstremalne. Ubezpieczenie zostało także
rozszerzone o koszty leczenia spowodowane przez koronawirusy SarsCov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami w tym zachorowania na COVID-19
Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

TERMINY WPŁAT
I RATA - 500 zł - płatna przy podpisaniu umowy
II RATA - 6900 zł - płatna do 3 dni od kupna biletu lotniczego

III RATA - 800 USD - płatna pilotowi na lotnisku, w dniu wylotu
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które

TERMINY WYPRAW 2022

CZERWIEC: 17.06 - 03.07.2022
LIPIEC: 22.07 - 07.08.2022
SIERPIEŃ: 12.08 - 28.08.2022
WRZESIEŃ: 02.09 - 18.09.2022
WRZESIEŃ: 16.09 - 02.10.2022
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK: 30.09 - 16.10.2022
PAŹDZIERNIK/LISTOPAD: 28.10 - 13.11.2022
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BIURO
+32 307 17 15 lub 500 535 333
wyprawy@amazingasia.pl

Amazing Asia
Dworcowa 62/5, 44-100 Gliwice
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