
 

 

 
 
EKWADOR Z WYSPAMI GALAPAGOS  

 
KLUBOWICZE – zniżka 5 % (od ceny w złotówkach). Plan wyprawy do Ekwadoru jest autorskim programem BP 
„Supertramp” przy współpracy Karoliny Rostek. Zapisy do miesiąca przed wyjazdem lub do wyczerpania wolnych miejsc. 
 

 
 
PROGRAM: 
 
1 DZIEŃ 
Spotkanie na Lotnisku Chopina w Warszawie i przelot do Quito w Ekwadorze przez jeden z europejskich portów 
lotniczych. Transfer do hotelu, nocleg w Quito. 
 
 



 

 

2 DZIEŃ 
Quito (2850 m n.p.m.), stolica kraju położona w andyjskiej dolinie. Starówka Quito znajduje się na Liście Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zwiedzanie miasta: Plaza de la Independencia – główny plac z Pałacem 
Prezydenckim i Katedrą Metropolitarną (ok. 4$); La Compañia de Jesus (XVI w., ok. 5$) – jeden z najpiękniejszych 
kościołów Ameryki Łacińskiej, Monasterio de San Francisco – najstarsza świątynia Nowego Świata, La Ronda – jedyna 
w swoim rodzaju, klimatyczna uliczka Starówki, Plaza Santo Domingo – plac z pomnikiem gen. Sucre i Kościołem Św. 
Dominika. Popołudniu wjazd na wzgórze Panecillo, skąd rozciąga się malownicza panorama miasta (ok. 1$). Nocleg w 
Quito. 
 
3 DZIEŃ  
Rano udamy się do Mitad del Mundo (Środek Świata) – miejsca położonego na Równiku. O różnych ciekawostkach 
związanych z siłami działającymi na równiku oraz różnicach między półkulą północną i południową dowiemy się w 
Muzeum Intiñan (ok. 4$), gdzie będziemy mieli okazje uczestniczyć w ciekawych eksperymentach. Następnie przejazd 
do Rezerwatu Przyrodniczego Mindo, który słynie z Sanktuarium Motyli (ok. 7$) – miejsca, gdzie można zobaczyć gatunki 
motyli typowe dla lasów mglistych. Tam też czeka na nas przejażdżka „tarabita “(ok. 5$), czyli ekwadorskim wagonikiem 
górskim do lasu mglistego, gdzie wyruszymy na „Szlak Wodospadów“. Powrót na nocleg do Quito. 
 
 
4 DZIEŃ 
Wyprawa do Parku Narodowego Cotopaxi (ok. 10$), gdzie znajduje się jeden z najwyższych czynnych wulkanów na 
świecie (Cotopaxi 5897 m n.p.m.). Dla chętnych wejście do schroniska Refugio Jose Ribas na wys. 4864 m n.p.m., skąd 
przy dobrej pogodzie widać panoramę parku oraz szczyt wulkanu, który niezależnie od pory roku jest pokryty „śnieżną 
czapą“. Alternatywą jest wędrówka wzdłuż malowniczego kanionu, w okolicach Centro de Interpretacion (poniżej 4000 
m). Następnie wszyscy wspólnie udamy się nad Lagunę Limpiopungo, położoną u stóp wulkanu Rumiñahui. Nocleg w 
okolicach Laguny Quilotoa. 
 
5 DZIEŃ 
Laguna Quilotoa to najpiękniejsze jezioro wulkaniczne w Ekwadorze, które można eksplorować na różne sposoby. 
Miłośnicy górskich wędrówek mogą przejść granią krateru wulkanu wokół laguny (ok. 6h). Chętni na bliższy kontakt 
z laguną mogą zejść w głąb krateru i popływać po niej kajakami (ok. 6$/h), a wrócić pod stromą górę można na mule 
(ok. 10$). Niezależnie od wybranej opcji - gwarancja niezapomnianych widoków. Charakteru okolicy nadają malutkie 
miejscowości wokół Laguny, tworzące tzw. Pętlę Quilotoa. Odwiedzimy kilka z nich m.in. Quilotoa (znana z wyrobów 
z wełny lamy), Tigua (miasteczko malarzy), Chugchilan (fabryka sera). Nocleg w okolicach Laguny Quilotoa. 
 
 
6 DZIEŃ 
Przejazd do Baños – miasteczka z górskim klimatem, położonego u stóp wulkanu Tungurahua, zwanego „Bramą 
Ekwadorskiej Amazoni“. Popołudniu dla chętnych wycieczka konna po zboczu aktywnego wulkanu (ok. 35$). Wieczorem 
możliwość relaksu w basenach termalnych (ok. 3-6$) lub masażu (ok. 35$). Nocleg w Baños. 
 
 
7 DZIEŃ 
Fakultatywna, półtoradniowa wycieczka do Ekwadorskiej Amazonii (ok. 110$ – cena zawiera transport, lokalnego 
przewodnika, wyżywienie i planowane atrakcje (poza canopy tour)). Wyjeżdżamy z Baños, po drodze punkt widokowy, 
z którego można podziwiać kanion rzeki Pastazo i wodospad Agoyan. Dla chętnych spektakularny zjazd canopy tour nad 
kanionem (ok. 20$). Następnie zobaczymy najbardziej imponujący wodospad w okolicy, słynny Pailon del Diablo (Ogon 
Diabła). Później przejedziemy w okolice Puyo i dalej udamy się już na skraj dżungli. Wyruszymy na wędrówkę przez las 
deszczowy do wodospadu Hola Vida (dla chętnych kąpiel). Następnie udamy sie do wioski Indiańskiej Uyuwasi, do której 
dotrzeć można jedynie mostem wiszącym nad rzeką Puyo. W wiosce zapoznamy się z tradycjami i zwyczajami tej 
społeczności. Po kolacji wybierzemy się na nocną eksplorację dżungli. Nocleg w wiosce w wieloosobowych chatach 
 



 

 

8 DZIEŃ 
Rano wizyta na plantacji kakao, gdzie poznamy tajniki uprawy kakaowców oraz procesu produkcji czekolady w Amazonii. 
Następnie udamy się do wioski Indiańskiej Uyuwasi, do której dotrzeć można jedynie mostem wiszącym nad rzeką Puyo. 
W wiosce zapoznamy się z tradycjami i zwyczajami tej społeczności. Potem wybierzemy się na krótki spływ tradycyjnym 
indiańskim canoe po rzece Puyo. Popołudniu wejdziemy na punkt widokowy Indichuris, z którego rozlega sie panorama 
na ujście rzeki Pastazo do Puyo, a chętni moga zabawić się w Tarzana na wiszącej nad przepaścią huśtawce.  Po obiedzie 
powrót do Baños i dalszy przejazd na nocleg w okolicach Rezerwatu Chimborazo. 
 
9 DZIEŃ 
Wycieczka do Rezerwatu de Producción de Fauna Chimborazo (ok. 10$), na terenie, którego znajduje się wulkan 
Chimborazo (6310 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Ekwadoru, który, co ciekawe, jest punktem najdalej oddalonym od 
środka Ziemi. Busem wjeżdżamy do pierwszego schroniska na wysokości 4800 m, po drodze wypatrując żyjących tu 
wikunii. Udajemy się na krótką, ale położoną bardzo wysoko, trasę prowadzącą do kolejnego schroniska na wysokości 
5024 m n.p.m. Następnie przejedziemy do miasta Guaranda – stolicy prowincji Bolivar, która ze względu na położenie 
między 7 wzgórzami nazywana jest „Andyjskim Rzymem“. Później udamy się do wioski Las Salinas, gdzie zwiedzimy 
lokalne kooperatywy (ok. 8$) i dowiemy się, jak ich powstanie przyczyniło się do poprawy życia mieszkańców. Przejazd 
na nocleg do Riobamba. 
 
10 DZIEŃ 
Poranny przejazd do miejscowości Cuenca. Po drodze odwiedzimy najstarszy kościół w Ekwadorze i udamy się do San 
Pedro Alausi, gdzie czeka nas krótki spacer po malowniczej miejscowości położonej na zboczu góry. Następnie 
wyruszymy w dalsza drogę̨ górskimi serpentynami do Inkaskich ruin Inga Pirka, gdzie poznamy historię Inkaskiego 
imperium na terenie Ekwadoru. Nocleg do Cuenca.  
 
 
11 DZIEŃ  
Zwiedzanie Cuenca – miasta uważanego za najładniejsze w Ekwadorze. Wpisane na listę UNESCO zachwyca ciekawą 
architekturą, kolorowymi domami i licznymi placami. Zobaczymy Parque Calderon – główny plac miasta z dwiema 
katedrami, kościół El Carmen de la Asuncion, przy którym znajduje się rynek kwiatowy, Plaza San Francisco z kościołem 
Św. Franciszka i jednym z głównych bazarów w mieście, Plaza San Sebastian. Przespacerujemy się wzdłuż rzeki 
Tomebamba. Zobaczymy również, jak wytwarzane są prawdziwe kapelusze panamskie, które, wbrew nazwie, od lat 
powstają właśnie tutaj. Popołudniu czas wolny na indywidualne powłóczenie się malowniczymi uliczkami, zakupy 
lokalnego rękodzieła lub wizytę w bardzo ciekawym Muzeum Pumapungo. Nocleg w Cuenca. 
 
12 DZIEŃ 
Poranny wyjazd z Cuenca. Zwiedzanie Parku Narodowego Cajas (ok. 15$), płaskowyżu pokrytego stepową roślinnością 
(„páramo“), słynącego z licznych jezior, rozlewających się wśród pięknych andyjskich szczytów. Park leży na wysokości 
od 3100 do 4450 m n.p.m. i znajdują się w nim ślady preinkaskich wsi Indian Cañari. Przejazd do Guayaquil – drugiego 
największego miasta Ekwadoru, stolicy regionu La Costa (Wybrzeże), od wieków rywalizującego z Quito o palmę 
pierwszeństwa. Nocleg w Guayaquil. 
 
13 DZIEŃ 
Przelot na Archipelag Galapagos (lista UNESCO), na wyspę Isla Baltra, a następnie przejazd do Puerto Ayora na wyspie 
Isla Santa Cruz, drugie co do wielkości wyspy archipelagu. Ma ona obszar 986 km² i maksymalną wysokość 864 m 
n.p.m. (Cerro Crocker). Zakwaterowanie w Puerto Ayora. Krótki odpoczynek, spacer po mieście i okolicach m.in.: stacja 
biologiczna im. Karola Darwina (Estación Científica Charles Darwin), gdzie małe żółwie słoniowe przygotowywane są do 
wprowadzenia ich do naturalnego środowiska, zwiększając w ten sposób ich szanse na przetrwanie. Możliwość krótkiego 
plażowania. Kolacje polecamy ma ulicy pełnej punktów gastronomicznych, gdzie sami będziemy mogli wybrać ryby i 
owoce morze, na które mamy ochotę. Nocleg. 
 



 

 

 
 
14 DZIEŃ 
Wcześnie rano przepłynięcie do Puerto Villamil, miasteczka portowego na największej wyspie archipelagu Galapagos, 
Isla Isabela. Zakwaterowanie. Fakultatywna wycieczka na wysepki Islote Las Tintoreras (3-4 godzinna, ok. 50$), 
zamieszkałe przez pingiwny, lwy morskie, legwany oraz przeróżne gatunki ptaków. W wodach pływają m.in. płaszczki, 
rekiny rafowe, manty, żółwie i inne przeróżne stworzenia. Możliwość snurkowania. Czas wolny na spacery – do 
najciekawszych miejsc w okolicy Puerto Villamil należą: Centro de Crianza Arnold Tupiza - centum rozrodcze żółwi, 
laguna flamingów, malowniczy szlak do Muro de Las Lagrimas. Możliwość pływania/snurkowania w zatoczce Concha de 
Perla. Nocleg. 
 
15 DZIEŃ 
Fakultatywnie trekking na wulkan Sierra Negra (1124 m n.p.m., ok. 6h, 50$), chyba najbardziej imponujące miejsce 
pod kątem geologicznym, ale też widokowym na archipelagu oraz druga największa kaldera wulkaniczna na świecie. 
Przejście przez pola lawowe, zobaczymy liczne fumarole oraz jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na Galapagos 
(ostatnia erupcja w 2005). Dla tych, którzy wolą wodę, alternatywna wycieczka na nurkowanie (ceny zależne od 
pakietów) lub do Los Tuneles, są to wystające z wody, lawowe formacje skalne, tworzące mostki i jaskinie. Możliwość 
pływania z żółwiami, płaszczkami, kolorowymi rybkami oraz być może niegroźnymi gatunkami rekinów (ok. 120$). 
 
16 DZIEŃ 
Rejs powrotny na wyspę Santa Cruz. Fakultatywnie wycieczka „Tour de Bahia” (40$, 2-3h) – Lobería, Playa de los 
Perros, Las Grietas, Canal del Amor, Bahía Franklin lub na wysepkę Santa Fe (ok. 100$ półdniowa), unikalną w 
archipelagu, bo jako jedyna nie jest pochodzenia wulkanicznego. Piękne widoczki, zatoki, turkusowa woda, ale 
występuje tu też wiele endemicznych dla tej wyspy gatunków zwierząt i roślin, w tym dwa unikalne gatunki iguan, ptaki, 
czy imponujący las kaktusowy gigantycznych opuncji. Czas na snurkowanie wśród lwów morskich, żółwi, a nawet 
rekinów (nie atakująJ). Alternatywnie możliwość spaceru do urokliwej plaży Tortuga Beach, przepłynięcie wodną 
taksówką do plaży Playa Los Alemanes i spacer do Las Grietas (ok. 2$) – malowniczego kanionu wypełnionego wodą, 
tworzącym naturalne baseny z możliwością snurkowania lub inne fakultatywne wycieczki organizowane przez lokalne 
biura.  
 
17 DZIEŃ 
Rano odwiedzimy El Chato Tortoise Reserve, rezerwat potężnych żółwi słoniowych (ok. 5$) oraz tunele lawowe (ok. 
4$), a także zarośnięte lasem kratery wulkanów Los Gemelos. Następnie transport na wyspę Baltra i wylot z Galapagos 
do Guayaquil, a następnie nocny lot do Europy.    
 
18 DZIEŃ 
Przylot do Warszawy. 
 
* W powyższym programie mogą nastąpić korekty – w zależności, np.: od zmian rozkładu jazdy komunikacji lokalnej i 
innych czynników zewnętrznych (pogoda, sytuacja polityczna, itp.) – pozostające w gestii pilota. 
* W nawiasach podano ważniejsze koszty wstępu i opłat za imprezy fakultatywne; są to ceny orientacyjne i mogą ulec 
zmianie. 
 
ZAPEWNIAMY W CENIE WYPRAWY: 
- przelot Warszawa – Quito, Guayaquil – Galapagos, Galapagos – Warszawa; 
- opiekę polskiego, licencjonowanego pilota; 
- transport jak w programie: przeloty samolotami, autobusy, taxi z i na lotnisko, promy; 
- noclegi: hotele klasy turystycznej (pokoje 2-osobowe); 
- ubezpieczenie NNW do 15000 PLN i KL 30000 EUR, bagaż 1000 PLN, składka Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

(TFG),  składka Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), podatek VAT. 



 

 

 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE: 
- wyżywienie (min. 15-20 USD dziennie), ceny biletów wstępu i wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny 

podane w nawiasach), opłaty turystyczne na Galapagos (ok. 130 USD).  
- koszty ewentualnych testów na COVID 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

- wymagane negatywne testy PCR na covid-19; 
- szczepienie nie są obowiązkowe lecz zalecane: żółtaczka A i B, tężec + błonica, dur brzuszny, żółta gorączka; 
- przejazd przez wysokie góry (ok. 5000 m n.p.m.) i częściowe przebywanie na dużych wysokościach ok. 3000 m 

n.p.m. 
- profilaktyka przeciwmalaryczna (ryzyko zarażenia niewielkie); 
- grupa do 12 osób; 
- paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy; 
- szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu omawiane są w biurze, e-mailem; info@supertramp.pl  
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 * * *  POZWÓL PORWAĆ SIĘ WICHROM PRZYGODY  * * *   


