
 

Ecuador nov 2013. 
 
Så blev den äntligen av, resan till Equador och fram för allt besöket på Galapagos. 
Flygresan från Köpenhamn till Quito med KLM var behaglig och gav tid för några timmars bokläsning och 
tillfälle att lära känna två medresenärer. 
När inklareringen i landet var klar och bagaget hämtat mötte vår värd på plats Håkan i ankomsthallen och 
välkomnade oss till Ecuador. 
Bilfärd från flygplatsen in till Quito i fredagsrusning var en upplevelse bara den, men till slut nådde vi vårt 
hotell och en efterlängtad middag serverades, där Håkan presenterade morgondagens program. Vi fick 
redan från början klart för oss att det under de kommande veckorna inte var fråga om några sovmorgnar  
 (toppen, vi var inte i Ecuador för att sova) 
När frukosten, där ytterligare två deltagare anslöt, sex deltagare, var avklarad ägnades hela dagen åt olika 
sevärdheter i Quito. Det innebar bl.a. en linbanetur med fantastisk utsikt över stora delar av staden, 
marknadsbesök där det bjöds på en mängd olika frukter och grönsaker samt helstekta grisar. Vår guide bjöd 
på flera smakupplevelser. Håkan planerade in en regnskur under lunchen (duktigt). Presidentpalats, en 
kyrka byggd under 150 år förgylld med 54 kg bladguld, gamla stan och till sist Panecillo med skulpturen av 
jungfru Maria som blickar ut över Quito.  
. 
Upp i ottan för biltur till flygplatsen och morgonflyg till Galapagos. Vår lokala guide mötte på flygplatsen och 
under färden till Puerto Ayora på ön Santa Cruz började han berätta om sin övärld. Före lunchen hann vi 
också med en rundvandring i hamnen där vi tittade på olika fåglar, röda krabbor och riktigt slöa sjölejon. 
 
Efter lunchen vandrade vi runt i parken vid Charles Darwin center och lärde oss en massa om arbetet med 
jättesköldpaddor. Dagen avslutades med middag på serverad på gatan, trevligt. 
Nästa dag bjöd på buss och båttur till ön Baltra där vi såg fregattfåglar, blåfotade sulor, landleguaner och en 
natur som ingen av oss upplevt tidigare. 
 
 
Lunch åts under båtfärd tillbaks till Santa Cruz där eftermiddagen ägnades åt kort bad för några men fram för 
allt besök hos flamingos. Båt och busstur tillbaks till Puerto Ayora där dagen avslutades med middag och 
kvällsvandring i hamnen. 
Ny dag gav nya äventyr. Busstur upp på höglandet och rundvandring kring stora sänkhål. Vidare till vandring 
genom en lång lavatunnel för att slutligen komma till de landsköldpaddor som vandrade fritt i naturen. När vi 
tittat och fotat klart åter till Puerto Ayora för lunchrast. Eftermiddagen ägnades åt vandring i naturen runt 
staden för att slutligen hamna vid en vacker sandstrand Tortuga Bay med massor av havsleguaner, fåglar 
och en och annan liten haj simmande i vattnet. Det blev också tid för bad. Middag och kvällsaktiviteter på 
stadens näringsställe. 
Långt innan solen gick upp var vi på väg för båttur till ön Bartolome´. Ombord var en mycket läcker frukost 
uppdukad som vi kunde avnjuta i början av turen, för att sedan titta på sjölejon, fåglar och delfiner. Under 
vandringen till toppen av ön genom ett vulkanlandskap berättade vår guide ingående om omgivningen och 
att vi var på plats man måste se en gång i livet. Promenad över ett stort lavafält, slutligen snorkling med fina 
fiskar och havssköldpaddor. Under sen eftermiddagen åter till Puerto Ayora. Nästa dag blev det en 
annorlunda utflykt med besök på ett familjeföretag som producerade ekologiskt kaffe och socker. Ägaren, en 
äldre man visade och berättade ingående om produktionen, han lämnade också generösa smakprov av 
produkterna. Intressant och skojigt besök. Senare under dagen besöktes en lokal "badvik"som var omgiven 
av höga klippor där den som var intresserad av att imponera på damerna kunde hoppa i vattnet.(Vi 
avstod).Dagen avslutades med egna aktiviteter. 
Sista kvällen på Galapagos blev det middag på högklassisk restaurang och därefter sedvanlig sponsring av 
näringsidkarna. 
 
Så var det dags att lämna Galapagos för nya äventyr i Ecuador. Bilresa norr ut i landet till lädermarknad i 
Cotacachi, besök hos mycket musikaliska indianer som visade tillverkning av instrument, och hur naturen 
påverkat deras musik. De gav också prov på sitt musikkunnande. Därefter en stor indianmarknad i Otavalo. 
Det blev en hel dag vid ekvatorn med guide som berättade om corioliseffekten, krafter som har inverkan på 
vädersystemen på norra och södra halvklotet. Vi fick också en lektion om hur indianerna förr i tiden krympte 
skallar. 
 
Så var det dags för ytterligare en tidig morgon med biltur till Coca för vidare båtfärd ut i djungeln och Yarina 
Lodge via en biflod till Amazonfloden. Där följde ett antal intressanta dagar med vandringar längs stigar, 
fågelskådning, fisketurer, tillredning av mat med råvaror från floden och djungeln. Vi gjorde också ett besök 
vid en skola som till viss del sponsras av Explore tours. Vår kunniga guide berättade inte bara om alla 



växter, insekter, fåglar och djur utan visade även prov på tillverkning av nyttoföremål av djungelväxter. 
När djungelvistelsen var slut blev det åter en minnesvärd båt och bilfärd tillbaks till Quito. 
 
Nu var det tid för resan tillbaks till Sverige, en sista rundvandring i Quito med en utsökt lunch, sedan biltur till 
flygplatsen och incheckning. Hej då Ecuador. 
 
Ett stort tack till Håkan som på ett föredömligt sätt lotsades oss genom all stora som små äventyr, likaså de 
mycket kunniga guiderna. Också tack till de övriga fyra deltagarna för trevligt kamratskap och fin samvaro 
under hela resan. 
 
Karin o Göran Hultquist 
 
 

.                                                                        

                                                               



                                                                                           


