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Rondreis Ecuador 
Quito – Baňos – Amazone – Papallacta – Inheemse Community & Montaňita 

Lustrumreis 

15 dagen/13 nachten 

 

Deze prachtige lustrumreis begint in de koloniale 

Ecuadoriaanse hoofdstad Quito. Na een bezoekje aan 

de stad, kunnen jullie gaan mountainbiken of 

paardrijden op grootte hoogte in het bijzondere 

Cotopaxi Nationaal Park. Dan door naar het plaatsje 

Baňos; een perfecte uitvalplaats voor allerlei 

activiteiten. Daarna is het tijd voor een echt jungle 

avontuur in het Amazone gebied! Via de hot springs 

van Papallacta komen jullie bij een inheemse 

comminuty terecht waar jullie meehelpen met hun 

orde van de dag. De reis wordt geëindigt op het 

heerlijke laid-back strand van Montaňita!  

 

 

Dag 1. Amsterdam – Quito 

Vandaag vliegen jullie van Amsterdam naar Quito 

waar jullie dezelfde avond nog aankomen. Bij 

aankomst worden jullie verwelkomd en naar het 

hotel gebracht.  

 

Dag 2. Quito. 

Jullie worden na het ontbijt opgehaald door een gids 

en jullie gaan de stad Quito bekijken. Gelegen op 

2.850 meter, is het bijna de hoogst gelegen stad ter 

wereld. De stad ligt prachtig op de hellingen van de 

vulkaan Pinchincha. De stad is gebouwd op de resten 

van de Inca’s. Het oude koloniaal centrum is mooi 

bewaard gebleven. Het Plaza de La Independencia 

en het Plaza San Francisco met zijn prachtige 

klooster staan op het programma. Op El Panecillo 

(het broodje) staat een metershoge beschermengel 

waarvandaan jullie een schitterend uitzicht hebben 

over het koloniale stadsdeel. Daarnaast bezoeken 

jullie ook La Basilica, La Ronda en de Pululahua 

krater. Entreegelden en lokale lunch zijn inclusief. 

Vanavond lekker stappen, je kunt in Quito namelijk 

fantastisch uitgaan van salsa tot techno en alles wat 

er tussen in zit.  

 

Dag 3. Cotopaxi Nationaal Park & Baños 

Vandaag gaan jullie op weg naar Baños 

waarschijnlijk de meest ‘complete’ bestemming van 

Ecuador. Het is mogelijk om onderweg te stoppen en 

een tour te doen bij de wereldberoemde Cotopaxi 

vulkaan; per mountain bike of ter paard!  

 

 

 

 

 



 

Franse Kampweg 26  K.v.k.: 32101742 

1406 NW Bussum                                                                                 Bank: NL 18 RABO 01079.55.784 
The Netherlands                                      e-mail: info@olafreizen.nl 

Tel. +31 35 5239150                                   website: www.olafreizen.nl 
Fax + 31 35 5239158                               BTW no.: NL 8132.51.333.B01 

     GGTO 1246 

   
 

Bij aankomst in Baños in de middag hebben jullie 

alle tijd om dit backpackersdorp te verkennen. 

 

Dag 4. Baños 

Baños bevindt zich in het centrum van het land, in 

het Andes gebied, aan de voet van de Tungurahua 

vulkaan en is daarnaast de toegangspoort tot het 

Amazonegebied. Vandaag gaan jullie de waterroute 

fietsen. Bij o.a. de Pailon del Diablo, een fantastische 

waterval die beschouwd wordt als het hoogtepunt 

van de omgeving, maken jullie een kleine hike om 

de kracht van deze waterval van dichtbij mee te 

maken. Na de lunch (exclusief) gaan jullie naar de 

‘Swing to the End of the World’ waar je de actieve 

Tungurahua vulkaan kan zien. Optionele activiteiten 

zijn bungeejumping, canopy, paardrijden, 

parapenten en raften. Daarnaast is het mogelijk om 

met een ‘tarabita’ (een metalen bak die met 

staalkabels vervoerd wordt op grote hoogte) over de 

Pastaza rivier te gaan (optioneel). Een geweldige 

manier om het prachtige panorama van dit gebied in 

je op te nemen. Stappen kunnen jullie hier prima. Je 

komt iedereen tegen in The Leprechaun!  

 

Dag 5. Amazone  

Vandaag gaat jullie Amazone avontuur beginnen! 

Jullie maken een stop in het dierenopvangcentrum 

Tarqui, dat door een Ecuadoriaanse familie speciaal 

is opgezet voor het behoud van de Amazone dieren 

(jaguars, apen, slangen, etc). Daarna gaan jullie 

door naar de ecolodge in Tena. Na het diner krijgen 

jullie een nachtwandeling waarbij de lokale gids jullie 

zal vertellen over de flora en fauna. 

 

Dag 6. Amazone 

Nog voor het ontbijt vertrekken jullie met de boot 

naar de ‘clay lick’waar de tropische vogels hun 

dagelijkse portie vitamines en mineralen binnen 

krijgen. Na ontbijt in de lodge gaan jullie een 

avontuurlijke hike maken van 2,5 tot 3 uur door het 

regenwoud waar de kans groot is dat jullie apen, 

vogels, spinnen, slangen en andere jungle dieren 

zien. Bij aankomst in de lodge is er de kans om even 

uit te rusten en dan wordt lunch geserveerd. In de 

middag brengen jullie een bezoek aan een lokale 

‘Kichwa community’. Deze mensen zullen vertellen 

over hun leven in de Amazone en jullie krijgen de 

kans het bekende alcoholische drankje Chicha te 

proberen. Voor het diner kunnen jullie nog 

meehelpen om chocolade te maken en dan om 19.30 

uur staat het diner klaar. 
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Dag 7. Papallacta 

Jullie vertrekken vandaag vanuit de Amazone 

richting de Andes bergen en verblijven jullie in het 

dorpje Papallacta waar de beroemde outdoor 

hotsprings gevestigd zijn. Hier kunnen jullie tot 

22.00 uur ’s avonds genieten van de sterrenhemel 

terwijl de huid gezuiverd wordt door het heerlijke 

thermale water. Optioneel kan er geraft worden in 

de Jatan rivier vlakbij Tena (klasse 3). 

 

Dag 8 & 9. Ibarra 

De reis zet zich op dag 8 voort richting Cayambe, 

waar jullie optioneel een paardrijdtour, fietstour of 

gletsjertour kunnen maken. Na het lunch uur 

(exclusief) gaan jullie verder noordwaarts naar het 

plaatsje Ibarra, waar jullie twee nachten in een 

kleine community gaan verblijven. De traditionale 

Quechua familie zal jullie alles vertellen over hun 

manier van leven. De volgende dag gaan jullie de 

hele dag helpen in de community met koken, op het 

land werken, of bij het maken van de ‘artesanias’; 

de handgemaakte producten die verkocht worden. 

Jullie overnachten hier bij de familie thuis.  
 
Dag 10. Otavalo & overnacht naar Montaňita 

Vandaag vertrekken jullie naar Otavalo waar jullie 

kunnen shoppen op de markt en daarna brengen 

jullie een bezoek aan het Condor Rescue Center. De 

eigenaar is een Nederlander die met behulp van de 

Postcodeloterij dit prachtige vogelpark heeft 

opgezet. Twee keer per dag is er ook een vogelshow 

met o.a. American Eagles. Na het diner (exclusief) 

worden jullie per overnacht privé bus naar Montañita 

gebracht. 

 

Dag 11 t/m 13. Montaňita 

Aankomst op dag 11 in Montañita waar jullie de 

lustrumreis afsluiten met een paar dagen relaxen en 

fun aan het strand. Hier vinden jullie een ontspannen 

‘laid-back’ sfeer en een goede surf. In deze leuke 

surfbestemming met echte Rasta vibes, kunnen jullie 

op het strand luieren met een biertje in de hand, 

gaan surfen of body boarden en natuurlijk ’s avonds 

op het strand feesten.  

 

Dag 14. Montaňita – Guyaquil – Amsterdam 

Vandaag worden jullie bij het hotel opgehaald en 

naar de luchthaven van Guayaquil gebracht voor 

jullie vlucht terug naar huis. 

 

Dag 15. Amsterdam 

Aankomst op Schiphol. 
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Indicatie Internationale vluchten incl. taks en 

ticketkosten (o.v.): 

Amsterdam – Quito/Guayaquil – Amsterdam 

€             900,- p.p. 

Indicatie Landarrangement volgens beschrijving en 

op basis van 17 personen (o.v): 
€           1.200,- p.p. 

Totale reissom: €           2.100,- p.p. 

 

Prijzen zijn gebaseerd op zomer 2017. Prijzen zijn per persoon, een indicatie en onder 

voorbehoud van beschikbaarheid, wijzigingen en de dollarkoers. 

 

Vliegtickets kunnen alleen geboekt worden in combinatie met een landarrangement dat 

verzorgd wordt door Olaf Reizen. Het is wel mogelijk alleen het landarrangement te boeken. 

 

Landarrangement is inclusief: 

* Alle overnachtingen in genoemde accommodaties (of gelijkwaardig) in drie- of 

vierpersoonskamers o.b.v. logies & ontbijt. 

- Dag 5 inclusief diner. 

- Dag 6, 8 en 9 inclusief lunch & diner. 

- Nachtbus Otavalo - Montañita is exclusief maaltijden. 

* Alle genoemde transfers op privé basis. 

* De volgende excursies: 

- City tour Quito inclusief entreegelden & lokale lunch. 

- Waterroute fietsen & bezoek ´Swing to the End of the World’ bij Baños. 

- Excursies bij Amazone lodge 

- Bezoek hotsprings Pallacta. 

- Bezoek community Ibarra. 

- Bezoek Condor Rescue Center Otavalo. 

* Lokale gidsen waar nodig. 

 

Landarrangement is exclusief: 

* Internationale & binnenlandse vluchten. 

* Optionele excursies. 

* Eten en drinken niet genoemd in het programma. 

* Eventuele benodigde visa en inentings- en vaccinatiebewijzen. Indien er via de VS gereisd 

wordt dan is een ESTA verplicht, welke voor vertrek aangevraagd dient te worden. Voor de 

voorwaarden hiervan en meer informatie over visa: http://visumdienst.com/. 

* Eventuele kosten douaneformulieren en vertrekbelasting. 

* Entreegelden Nationaal Parken, Reservaten en excursies. 

* Persoonlijke & onvoorziene uitgaven. 

* Reis- en annuleringsverzekering. 

* Administratiekosten € 25,- per boeking. 

* Stichting Garantiefonds € 60,- per boeking (voor reissommen tot € 30.000,- en  

€ 40.000,-). 

* Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking (maximaal 9 personen). 

 

 

 

http://visumdienst.com/
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Nota Bene: 

 Prijzen op basis van beschikbaarheid van de locaties bij boeking. Door het specifieke 

karakter van onze reizen gebruiken wij meest kleine en sfeervolle hotels. Het risico 

hierbij is dat deze sneller “compleet” geboekt zijn waardoor wij uit moeten wijken naar 

een andere locatie dan in de offerte gegeven. Wij bieden alleen een alternatief aan voor 

dezelfde prijs als de alternatieve locatie vergelijkbaar is in stijl en diensten. 

 Er wordt per boeking € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. 

 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de vereiste reisdocumenten (eventuele visa 

alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen) en geldig paspoort. Bij vluchten via de VS 

dient de reiziger over een ESTA te beschikken. Meer informatie hierover via: 
http://visumdienst.com/.  

 Een goede reisverzekering is verplicht, zodat je in geval van nood goede assistentie 

hebt. Bovendien kunnen de kosten flink oplopen. Het is aan te raden om ook een goed 

dekkende annuleringsverzekering af te sluiten, voor het geval dat de reis voor vertrek 

geannuleerd dient te worden. 

 Tarieven voor de vluchten op basis van beschikbaarheid. 

 Bij inkoop in lokale valuta kan de uiteindelijke prijs afwijken in verband met 

koerswijzigingen. Ten tijde van de offerte/factuur hanteren wij de dan geldende 

dagkoers. Bij sterke koerswijzigingen vindt er 8 weken voor vertrek een herberekening 

plaats op basis van de dan geldende koers (hierdoor kan de reissom hoger of lager 

uitvallen). Bij onmiddellijke betaling van de volledige reissom kunnen er geen 

prijswijzigingen meer worden doorgevoerd. 

 In geval van vertragingen of omleidingen van vluchten kan het voorkomen dat er bij de 

aansluitende transfer additionele kosten doorberekend moeten worden. 

 Bij het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een 

reis hebben geboekt, geldt dat voor de overblijvende reizigers de reissom opnieuw 

bepaald wordt. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben. 

 Indien er sprake is van annuleringen in de Kerst- Nieuwjaars- en Carnaval periode kan 

het zijn dat er hogere annuleringskosten in rekening gebracht worden in vergelijking 

met de bedragen die in artikel 6 van de voorwaarden vermeld staan. 

 Voor de meeste lijndienst luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen 

waarbij de binnenlandse vluchten worden geboekt, geldt dat zij hun eigen regels voor 

annulering hanteren. Afhankelijk van het gebruikte tarief kan dit variëren van een 

bedrag van €100 tot het volledige tarief. Deze kosten zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Voor sommige accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten geldt een afwijkend 

tarief. Voor de overige (annulerings-) regels wordt verwezen naar onze voorwaarden op 

onze website. 

 Onze in reisbeschrijvingen genoemde routes zijn altijd onder voorbehoud. 

Weersomstandigheden en lokale omstandigheden kunnen afwijkingen van deze routes 

noodzakelijk maken. Veiligheid van de reiziger staat altijd voorop, daarom kan een 

beslissing met betrekking tot reisroute of reisprogramma nooit aangevochten worden. 

Eventuele extra kosten die in dit soort situaties ontstaan komen ten laste van de klant. 

Olaf Reizen kan hier, om redenen van redelijkheid en billijkheid van afwijken. Ter 

beoordeling van Olaf Reizen. 

 Alle handelingen en communicatie vallen onder de algemene voorwaarden van 

T&O Travel / Olaf Reizen zoals geregistreerd bij de Kvk en volgens de GGTO bepalingen. 

De voorwaarden staan ook vermeld op de website: 

http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden.  

 T&O Travel/ Olaf Reizen (K.v.k.: 32101742) is aangesloten bij de Stichting 

Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het 

Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reis onder de garantie van 

http://visumdienst.com/
http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
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het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan 

een door ons georganiseerde reis:  

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit 

niet of niet volledig kunnen uitvoeren;  

- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de 

reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”  

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte 

abnormale gebeurtenis. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast 

bedrag van € 2,50 per boeking (tot maximaal 9 personen) aan het Calamiteitenfonds 

betaald. Meer informatie: www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. 

 Met Olaf Reizen ga je gegarandeerd op reis. Olaf Reizen is aangesloten bij de 

Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. De Stichting 

GGTO staat er voor garant dat je het reeds betaalde deel van de reissom terugkrijgt 

indien de touroperator in financieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn vóór uw 

vertrek maar ook tijdens het verblijf op locatie. Door de touroperator wordt voor deze 

garantiestelling een vast bedrag van €15,- per boeking (per € 10.000,-) aan het 

Garantiefonds betaald. Lees meer over deze garantieregeling op de website: 

www.stichting-ggto.nl. 

http://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling
http://www.stichting-ggto.nl/

