
Chatarina och Thomas – Ecuador 9 nov 2012 

I Quito mötte vår "reseledare" Håkan upp. Reseledare inom situationstecken, för han blev snabbt 

en i gänget. Vi har rest en hel del och haft jättebra reseledare men Håkan är utan tvekan den 

bästa. Den generositet, uppmärksamhet, förståelse och lätt skämtsamhet som han visade gjorde 

honom till en av oss. Han har bott i Quito i 7 år, då vet man de bra ställena, och med hans flytande 

spanska tog vi oss fram överallt. 

Upplevelserna vid ekvatorlinjen var nog det som gav mig det starkaste upplevelserna av Quito. De 

ska upplevas, inte berättas. Den tunna luften i Quito, 2 800 m.ö.h., märktes vid lugna stunder då 

man tydligen andades för sällan. Ens normala andningsfrekvens var för låg. Plötsligt fick man en 

kvävningskänsla och två djupa andetag senare var allt normalt igen, i flera timmar. 

Dagarna i Ecuadors Amazondjungel var underbara. Varmt och fuktigt. Bo och äta lite spartanskt. 

Stora springor i väggarna. Fladdermöss som bodde under taket i bungalowen. Papegojor på 

verandaräcket. Mobiltelefontäckning, i bästa fall, högst upp i utkikstornen. Äta stora feta 

(grillade) larver. Smaka på Lemon-ants. Dricka vätska ur en avhuggen lian. Tarantlar, på golvet, 

under borden i matsalen. Inga mygg??? Ösregn som låter som ett tåg (när de stora 

vattendropparna slår mot de stora bladen) som kommer närmare och närmare. Det är regnskogen 

det. 

Resans höjdpunkt för oss var ändå Galapagosöarna. Flyg till Baltra/Santa Cruz. Där blev vi 

mottagna av Gilda, vår guide på öarna. Hon var mycket duktig och gick fullt påklädd när vi gick i 

sandaler och shorts och t-shirts och njöt av solen och värmen. Gilda var mycket försiktig med 

solstrålarna. På vägen till hotellet i Porto Ayora fick vi runda en jättesköldpadda som korsade 

vägen, i sakta lunk. Vi såg flera sköldpaddor längs vägen. Vi bodde i ett mycket lugnt område, 

bara 5 minuters gångväg till hamnen. I hamnen väntade sjölejon och pelikaner på att fiskarena 

skulle rensa dagens fångst och bjuda på det bortrensade. Havsleguaner låg på trottoarerna i solen 

och ökade på kroppstemperaturen. Helt orädda, så man fick trampa över dem om man ville 

komma förbi. Ett besök i Charles Darwin Centret hann vi också med för att säga hej till Super 

Diego, Lonesome Georges efterträdare som dog i juni i år. Efter någon dag åkte vi 3X200hk båt 

till ön Floreana, ca 60 km. På den 2 timmar långa resan såg vi delfiner och en flock albatrosser 

som fiskade. I hamnen vilade flera sjölejon, helt oberörda av oss som gick iland. Floreana bjöd på 

fler jättesköldpaddor och även grottor som pirater bott i. Efter lunch gick vi till en liten vik för att 

snorkla. Äntligen fick jag möjlighet att prova min nyinköpta GoPro-kamera. Förutom färggranna 

fiskar och badande sjölejon var det lätt att simma ikapp havssköldpaddor, för att filma dem från 

sidan. Ca 24° i vattnet. Tillbaka till båten och ytterligare en 2 timmarsfärd till ön Isabella, ca 60 

km. På vägen stannade plötsligt kaptenen båten. Han hade upptäckt 3 valar och vi såg lite av 

deras ryggar och deras utandningar. Troligen knölval. På vägen mot hamnen i Porto Villamil 

passerade vi Isla Tortuga och några pingviner som satt och ruggade på lavaklipporna. Hotellet låg 



mittemot en boende som födde upp stridstuppar. Det hördes, ibland. Kul. Ingen asfalt eller 

stenläggning på gatorna. Bara sand, vilket gjorde biltrafik tystgående. 

På Isabella fanns ett övergivet sten/grustag där flamingos gick i vattnet och käkade. Vi gick upp 

till kanten på en av jordens största kalderas, Sierra Negro. När vi skulle åka tillbaka till Santa 

Cruz, ca 75 km, var båten försenad och hemresan skulle bli i kvällsmörkret. Håkan frågade alla 

om det var OK, annars hade vi fått övernatta en natt till på Isabella. Det var mysigt att åka båt på 

Stilla havet i mörkret. 

Med facit i hand var det helt klart bäst att bo på hotel (vandrarhem) på Galapagosöarna istället 

för att bo på en båt, som de flesta andra researrangörer har i sitt program. Ville man gå en runda 

på byn på kvällen, fanns den möjligheten. 

Detta var den resa som hittills kostat oss mest pengar men den var värd vartenda korvöre. Mycket 

tack vare Håkan. Håkan var med oss hela tiden, överallt. I djungeln, på båtarna, på öarna, i 

affären, på utkikspunkten (4 100 m.ö.h.), ekvatormuseet, vid alla måltider, på flygplatserna. 

Hjälpte oss med översättningar/tolka, vilket var bra då engelskan inte var så gångbar överallt, 

t.ex. på marknader bland lokalbefolkningen. Vi dansade indiandans i Otavalo hos en familj som 

tillverkade panflöjtar. Hjälpte oss i spritaffären. Snorklade med oss. Drack en pilsner med 

"grabbarna". En helt otrolig människa att bjuda på sig. Det var fullt program hela tiden, inga 

sovmorgnar, och vi fick uppleva så mycket. 

Vi rekommenderar varmt denna resa, då vi tycker den har varit en av våra bästa resor. 

Chatarina & Thomas, Åhus. 

 

Om Ecuador  



Carita Holmén – Ecuador 13 januari 2012 

Hej Explore Tours! 

Jag skickar ett mail för att tacka för en fantastiskt bra arrangerad resa. 

Leif och jag reste med på er resa till Ecuador den 13-28 januari 2012. Det sved att betala summan 

som resan kostade, men jag var fast besluten att se Galapagos. Allt eftersom dagarna led på plats 

förstod jag vidden av vad jag fick för pengarna och väl hemma var resan värd varenda slant. Vilket 

fantastiskt reseprogram. Vilka guider - alla var bra - men vår reseledare Håkan var en enorm 

klippa. Så kunnig, trevlig, hjälpsam, humoristisk, punktlig och god organisationsförmåga. Håll i 

honom. Han kan sitt jobb. 

Reseprogrammet var lagom mycket. Flertal gånger fick jag hålla tillbaka tårar av glädje för vad vi 

fick se och uppleva. Väl hemma här på Åland kommer jag att rekommendera er resa för alla som 

vill uppleva mycket på kort tid. Det jag fick uppleva hade jag som vanlig resenär aldrig hunnit få 

ihop på så några dagar. 

Varma hälsningar från ett vintervacker Åland. 

Kram Carita Holmén 

 

Håkan Karlsson – Ecuador 13-28 nov 2011 

Här i Ecuador är dagarna långa och fyllda av nya saker att se hela tiden. Vår första utflykt var att 

ta oss upp för en linbana i Quito där vi från lite drygt 4 000 meters höjd fick en fin utsikt över 

staden. Det var lite moln som åkte fram och tillbaks men utsikten var otrolig och tursamt nog var 

det ganska varmt och skönt. Vi fortsatte eftermiddagen med en stadsvandring i den koloniala 

delen av Quito där vi besökte presidentpalatset, den gyllene kyrkan samt fick prova på juicer i 

stadens bästa juicebar där man pekar på vilken frukt man vill ha och så förbereder de allt framför 

en. 

 

Vi fortsatte följande dag med flyg till Coca i Amazonas och Yarina Lodge där vi spenderade fyra 

dagar med vår guide Libio som tog oss runt på vandringar genom skogen både på morgnarna och 

på eftermiddagarna för att lära oss om hur indianerna här lever med naturen och deras 

traditioner. Vi fick även prova på lite lokala delikatesser som piraya, grillade larver samt levande 



limemyror. Vi gjorde också en vandring i skogen på natten samt en kanottur i en lagun där vi 

lyckades se en Kayman i ficklampans sken till ljudet av grodorna och syrsorna. 

 

Väl tillbaka i Quito tog vi oss ut till norra delen där ekvatorn skiljer vår planet i norra och södra 

halvan. Här gjorde vi några experiment för att se hur centrifugalkraften påverkar vår omgivning 

men vad det var för experiment vill jag inte avslöja då man måste se det med egna ögon för att tro 

på det. Vi fick även höra underbar livemusik från Andrena med dans innan vi tog oss upp i det 

höga ekvatormonumentet där vi fick se en fantastisk utsikt. 

 

Vi flög sedan ut till Galapagos och ön Santa Cruz för andra delen av vår underbara resa i naturens 

tecken. Här tog vi det lugnt första dagen med ett besök till Nationalparkens högkvarter och 

uppfödningscenter av sköldpaddor. Det var otroligt att se dessa små krabater och veta att de till 

slut växer upp och kan väga upp till 300 kilo i det vilda. Andra dagen på de förtrollade öarna tog 

vi oss vidare med båt till ön Isabela där vi började med att bestiga vulkanen Sierra Negra som är 

en av de största vulkanerna i sitt slag i världen. Den mäter hela tio gånger sju kilometer och skulle 



utan problem kunna husera den största flygplatsen i världen. Här kunde vi se hur det rök svavel i 

andra änden av kratern då den fortfarande är aktiv. Den hade ett utbrott så sent som 2005 vilket 

täckte stora delar av innanmätet med ny lava. 

 

Eftermiddagen på Isabela spenderade vi med ett besök till ön Las Tintoreras utanför byn där vi 

fick se pingvinerna som lever här, baby-havsleguanerna som håller till bland lavastenarna samt 

de vitfenade revhajarna som på dagarna ligger i en liten kanal och vilar sig inför nattens jakt. Vi 

avslutade utflykten med snorkling då vi såg ett lekfullt sjölejon som simmade runt oss konstant 

och lekte, både med oss och med ett par rockor som förskräckt simmade iväg. 

 

Denna dag tog vi vår båt till ön Floreana där vi började med en kort promenad utmed kusten för 

att snorkla och då hade vi turen att få se en havssköldpadda som flöt runt. Efter lunch fortsatte vi 

upp i höglandet där vi besökte landsköldpaddor som förr var husdjur hos olika familjer. Vi 

besökte också platsen där en av de få kända sötvattenkällorna på Galapagos ligger, denna plats 

hittade piraterna och valfiskarna redan på 1 500-talet. Grottorna där de levde och lagade sin mat 

finns fortfarande kvar och vår guide berättade om hur livet var här med en konstant kamp om att 

få tag i färskvatten under solens hetta. 

 



Vi har fortfarande en del äventyr kvar, till exempel att besöka en lavatunnel på Santa Cruz, möta 

de riktigt stora jättesköldpaddorna i naturen samt en båttur till Bartolome Island. På Bartolome 

ska vi ägna oss åt lite mer snorkling där vi hoppas på att få se fler pingviner, sjölejon samt kanske 

någon haj. Sedan är det dags att återvända till Quito för att flyga hem till kylan i Sverige igen. 

Varma hälsningar, 

Håkan Karlsson – Reseledare för gruppen den 13 november 

 

	  


