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Cudowne, egzotyczne, w
ostatnich latach coraz bardziej
popularne. Państwo położone
w Ameryce Południowej –
Ekwador.
Jadąc tam możemy liczyć na
spotkanie z ciekawymi ludźmi,
doskonałą kuchnią i mocnym,
wybornym alkoholem. A do
tego wspaniała przyroda i
zapierające dech w piersiach
pejzaże!

Dzień 1 Przylot do Quito
Rozpoczynamy naszą wspaniałą wyprawę!
Ameryka Południowa czeka – wsiadamy w
samolot, a naszym celem jest stolica
Ekwadoru - Quito.
Po wylądowaniu będziemy mieli czas na
zakwaterowanie się w hotelu i zwiedzanie
starego miasta, które zostało wpisane na
listę UNESCO. Gwarantujemy – widok
olśniewa!
Będziemy podziwiać m.in. wspaniałą
Katedrę Metropolitalną, która znajduje się
przy Plaza Grande. Wokół nie brakuje
budynków rządowych i kościołów. Kto wie,
może zakosztujemy przy okazji
tradycyjnych lodów od sprzedawców, którzy
handlują w okolicy?
Kolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 2 Przejazd nad Lagunę Quilotoa
Po śniadaniu czeka nas kolejna przygoda –
przejazd do Laguna Quilotoa, miejsca, które
zalicza się do jednych z najpiękniejszych w
Ekwadorze.
To krater wygasłego wulkanu, a obecnie
zbiornik wodny, choć bynajmniej – nie
zwyczajny! Woda zmienia kolor – raz jest
szmaragdowa, a raz granatowa.
Laguna Quilotoa jest położona na prawie 4
tys. m n.p.m., dlatego ta wyprawa zajmie nam
cały dzień. Być może wcześniej uda nam się
zatrzymać na chwilę w indiańskich
miasteczkach, w których wciąż krzewi się
lokalne rzemiosło i tradycje.
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Dzień 3 Wycieczka na wulkan Cotopaxi
Tego dnia ruszymy do jednego z najwyższych,
czynnych wulkanów na świecie – Cotopaxi. To
drugi pod względem wysokości szczyt
Ekwadoru.
Wulkan uważany jest za jeden z
najaktywniejszych na świecie – nieprzerwanie
od 4000 lat. W 1952 roku wybuchał aż 59 razy!
Spokojnie – ostatnia erupcja miała miejsce w
2015 roku.
Dzień 4 Aktywny dzień w Banos
To będzie wspaniały dzień! Przed nami
wycieczka rowerowa Drogą Wodospadów.
Trasa będzie łatwa i przyjemna, a po drodze
czekają nas wspaniałe widoki.
Dotrzemy do słynnej na cały świat huśtawki,
która wygląda, jak taniec ze śmiercią… A
wieczorem, po trasie i adrenalinie, czeka nas
nocne SPA. Wspaniałe ukoronowanie dnia!

Dzień 5 Dżungla Tena
Jeżeli marzyliście o wyprawie do dżungli – oto
ona! Choć podobno prawdziwe dżungle na
świecie umierają…
Tena to gęsto zalesiony teren, w którym można
poczuć klimat dzikiej przyrody. Chętni będą
mogli nawet huśtać się na lianach!
Dzień 6 Powrót do Quito
Nasza przygoda zaczyna dobiegać końca, ale
przed nami jeszcze jeden dzień w Quito.
Będziemy mogli wczuć się w klimat miasta,
zrobić ostatnie, pamiątkowe zakupy, a
wieczorem powspominamy ostatnie dni przy
pożegnalnej kolacji.
Dzień 7 Wylot
Wracamy do Polski.
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