
WYCIECZKA EKWADOR 2021

I dzień - wylot z Polski - zwiedzanie Quito
   Wylot z Polski do Ekwadoru przez jeden z europejskich portów lotniczych. Przylot do stolicy 
Ekwadoru Quito. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

II dzień – Quito – Mitad del Mundo – Otavalo – Cotacachi – Hacienda Pinsaqui
   Śniadanie, zwiedzanie Starego Miasta w Quito: pomnik El Panecillo, Plaza Grande, Pałac 
Prezydencki, Katedra, Pałac Arcybiskupów. Wyjazd do Mitad del Mundo (Środka Świata) – gdzie 
znajduje się pomnik równika. Dalsza podróż do miasta Otavalo na słynny w całej Ameryce 
tradycyjny targ indiański, na którym można kupić wyroby rękodzieła ludowego m.in.: kilimy, 
odzież, ceramikę, biżuterię. Jeśli czas pozwoli przyjazd do wioski Cotacachi „Wioski kaletników” 
słynącej z wyrobów ze skóry, spotkanie z miejscowymi rzemieślnikami. Zakwaterowanie w hotelu  
w Hacienda Pinsaqui. 

III dzień – wodospady Peguche – laguna Cuicocha – Papallacta – gorące źródła
   Śniadanie. Wyjazd do kaskadowego Wodospadu Peguche o wysokości 30 metrów i szerokości 6 
metrów wokół którego porastają niespotykane gatunki drzew i owoców leśnych. Przejazd nad 
lagunę Jeziora Cuicocha położoną w kraterze wulkanicznym. Spacer wokół krateru lub za dopłatą 
rejs łodzią. Przejazd na gorące źródła do najwyżej położonego w Ekwadorze miasteczka 
Pappallacta (3300 m npm). Przy dobrych warunkach pogodowych w czasie przejazdu można 
będzie podziwiać ośnieżone wulkany Antisana, Cayambe i krajobraz Paramo. Przyjazd do 
Pappallacta - kąpiel w gorących źródłach z wodą wulkaniczną położonych u stóp wulkanu – temp. 
wody 30-40°C. Dla chętnych możliwość krótkiego spaceru. Przy odrobinie szczęścia możliwość 
zobaczenia kondorów. Zalecane zabranie ciepłej odzieży. Możliwość krótkiego trekingu po 
okolicznych górach. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu Termas w Papallacta.

IV dzień – termy Papallacta, Pedregal
   Śniadanie, relaks na termach w Papallacta. Wyjazd do Pedregal. Wizyta w tradycyjnej 
haciendzie - domu z salonem i kominkiem, ogrodem, pomieszczeniami gospodarczymi ze 
zwierzętami domowymi. Wysłuchamy opowieści o Chagras, czyli lokalnych kowbojach 
charakterystycznie ubranych w poncho, kapelusz i skórzane buty (możliwość przebrania się i 
zrobienia sobie zdjęcia). Kolacja i nocleg w tradycyjnej haciendzie.



V dzień – Park Narodowy Cotopaxi – Laguna Limpiopungo – Santo Domingo
   Śniadanie, wyjazd do Parku Narodowego Cotopaxi, przejazd Aleją Wulkanów – zobaczymy 
m.in.: wulkan Pichincha, Pasochoa, Corazon, Antizana oraz jeden z najwyższych czynnych 
wulkanów na świecie – wulkan Cotopaxi 5.897 m npm u stóp którego leży Park Narodowy. 
Zobaczymy unikatowe gatunki flory i fauny typowe dla tego regionu. W czasie wycieczki 
przystanek przy Jeziorze Limpiopungo (3.850 m npm), spacer i obserwacja typowego krajobrazu 
paramo (dzikie konie, kolibry). Dalsza podróż w kierunku wybrzeża. Przyjazd do Santo Domingo.
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

VI dzień – Santo Domingo, społeczność Taschillas, Puerto Lopez   
   Śniadanie. Wyjazd w kierunku Wybrzeża Pacyfiku.  Na trasie spotkanie ze społecznością 
Tsachillas, której podstawowym źródłem utrzymania jest uprawa roli, rybołówstwo, polowanie i 
zbiór dzikich owoców. Między sobą posługują się lokalnym językiem tsafiqui. W swej kulturze 
opracowali własną kuchnię na bazie lokalnych produktów i ryb. Przyjazd nad Ocean do hotelu w 
Puerto Lopez, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
 
VII dzień – wypoczynek w Puerto Lopez lub „Małe Galapagos” – wycieczka fakultatywna 
   Śniadanie, odpoczynek nad Oceanem, dla chętnych wycieczka fakultatywna na wyspę Isla del la 
Plata z florą i fauną podobną do występującej na Galapagos. Obserwacje ptaków gniazdujących na 
zboczach m.in.: niebieskonogie głuptaki, czerwononogie fregaty, mewy, albatrosy i inne. 
Możliwość snorklingu lub nurkowania -  obserwacja żółwi, ryb i koralowców. 
Powrót na kolację i nocleg do hotelu w Puerto Lopez.

VIII dzień – wypoczynek w Puerto Lopez lub wycieczka fakultatywna Frailes Beach
   Śniadanie, odpoczynek nad Oceanem lub wycieczka fakultatywna do Parku Narodowego 
Machalilla na Fraioles Beach, jedną z najbardziej idyllicznych i dziewiczych plaż w Ekwadorze.  W
Parku można zobaczyć małpy oraz ponad 270 różnych gatunków ptaków. Plaża charakteryzuje się 
złotym piaskiem i błękitnymi wodami Oceanu. Możliwość spotkania społeczności Agua Blanca, 
która jest pozostałością kultury Mantena. Jej członkowie mieszkają zarówno w suchych jak i 
tropikalnych lasach, a dla celów ludowej medycyny wykorzystują właściwości wód tzw. siarkowej 
laguny. Powrót do hotelu na kolację i nocleg. 

IX dzień – Puerto Lopez - wypoczynek   
   Śniadanie, dzien wolny na odpoczynek, kolacja, nocleg.

X dzień – Puerto Lopez transfer do Guayaquil , wylot do Polski 
   Śniadanie, wyjazd do portu lotniczego w Guayaquil, wylot do Polski przez Amsterdam. 
Zwiedzanie Guayaquil możliwe warunkowo po potwierdzeniu czasu przelotów.

XI dzień – powrót do Polski, zakończenie imprezy
   Przylot do Polski. Zakończenie imprezy.  



Cena :    na zapytanie

Cena obejmuje  :
 przeloty międzynarodowe rejsowymi liniami lotniczymi w klasie ekonomicznej,
 przejazdy klimatyzowanym autokarem/busem – 1 butelka wody mineralnej 0.5 l dziennie
 zakwaterowanie w hotelach 4*,  pokoje 2-osobowe   
 wyżywienie – 10 śniadań i 10 kolacji
 opiekę polskojęzycznego pilota na miejscu w Ekwadorze (przelot grupy z Polski do 

Ekwadoru bez pilota)
 usługi lokalnych przewodników – język hiszpański
 ubezpieczenie Signal Iduna NNW do 20.000 zł/os i KL do 80.000 zł/os, bagaż 800 zł/os 
 składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

Cena nie obejmuje  :
 posiłków nie wyszczególnionych w programie, napoi do posiłków (do niektórych kolacji po-

dawana jest woda) 
 dojazdu do lotniska w Krakowie Balicach w obie strony
 wydatków osobistych (telefony, pamiątki, itp.)
 napiwków i gratyfikacji dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych w hotelach i 

na lotniskach i innych osób z obsługi grupy - koszt ok. 70 USD/os 
 dopłaty do pokoju 1-osobowego - koszt 460 USD
 biletów wstępu i innych atrakcji programowych - 90 USD/os
 wycieczek fakultatywnych podczas pobytu nad Oceanem 
  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (2,85% od ceny imprezy – konieczna deklaracja w  

dnia podpisania umowy) oraz od chorób przewlekłych ok. - 80 zł/os.   
UWAGA : Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od planowanej daty powrotu

ORGANIZATOR :

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

e-mail:     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550   tel 502 351 876 

www.polan-travel.com.pl 
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