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Ecuador  
Quito – Cotopaxi – Baños – Amazone – Papallacta – Otavalo & Montaňita  

Voorbeeldreis Ecuador 

15 dagen  

 

            
Tijdens jullie lustrumreis door Ecuador maken jullie 

kennis met dit mooie en afwisselend land! Jullie 

verblijven in prachtige koloniale steden, gaan 

mountainbiken vanaf de Cotopaxi vulkaan en duiken het 

immense Amazone woud in. In Baňos gaan jullie 

canyoning doen en in Otavalo paardrijden. Uiteraard zijn 

er plenty mogelijkheden om te stappen in de steden of te 

chillen aan het strand. Quito staat bekend om het 

bruisende nachtleven en de salsa. Deze reis wordt 

swingend afgesloten op het strand bij Montaňita. 

 

 

Dag 1 & 2. Amsterdam – Quito  

Op dag 1 vliegen jullie van Amsterdam naar Quito, waar 

jullie dezelfde dag aankomen. Bij aankomst worden jullie 

naar jullie een tof hostel op loopafstand van de 

levendige wijk La Ronda gebracht. Gelegen op 2.850 

meter, is Quito bijna de hoogst gelegen stad ter wereld. 

De stad ligt prachtig op de hellingen van de vulkaan 

Pinchincha. Het oude koloniale centrum is mooi bewaard 

gebleven. De volgende dag hebben jullie een stadtour 

door Quito inclusief. Op El Panecillo (het broodje) 

staat een metershoge beschermengel waarvandaan je 

een schitterend uitzicht hebt over het koloniale 

stadsdeel. ’s Avonds lekker stappen in de vele bars 

en disco’s!  

 

Dag 3. Quito – Cotopaxi – Baňos  

Vandaag reizen jullie vanuit Quito naar de fantastische 

Cotopaxi vulkaan, waar jullie een spectaculaire hike 

gaan maken! De Cotopaxi vulkaan is een imposante, 

perfect gevormde, besneeuwde vulkaan van 5.897 meter 

hoogte. Jullie worden naar het entree van het Nationaal 

Park gebracht, waar jullie boven de 3.500 meter komen. 

Vervolgens worden jullie naar de parkeerplaats gebracht, 

gelegen op 4.500 meter hoogte. Hier start jullie pittige 

hike van ongeveer 45 minuten naar de José Ribas 

Refugio op 4.868 meter. Op deze hoogte is er maar 

weinig zuurstof in de lucht waardoor het een 

uitdagende klim is. Stapje voor stapje komen jullie uit 

bij de refugio waar je je paspoort kan laten stempelen en 

even op adem kan komen. Op onbewolkte dagen heb je 

hier een fantastisch uitzicht! Hierna dalen jullie de 

vulkaan af per mountainbike! Super gaaf! Een box 

lunch is inclusief vandaag. Daarna worden jullie per 

transport in ongeveer 3 uur naar Baňos gebracht.  
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Baňos is een geweldige plek, je wordt hier omgeven door 

actieve vulkanen en vele watervallen. Baňos heeft een 

bruisend centrum vol barretjes en restaurantjes en 

is daarnaast de uitvalbasis voor geweldige 

adrenalinekick activiteiten, zoals raften, rappel, of 

canyoning. 

 

Dag 4. Baños  

Er is in de omgeving van Baňos ontzettend veel te doen! 

Jullie hebben vandaag een geweldige 

canyoning/rappel excursie inclusief, waarbij jullie 

door de stromende Chamana waterval gaan afdalen. 

Even de adrenaline laten stromen! In de middag 

hebben jullie vrije tijd en kunnen jullie eventueel lekker 

gaan ontspannen in één van de thermale baden in het 

dorp (exclusief). 

 

N.B.: andere activiteiten die hier gedaan kunnen worden 

i.p.v. canyoning zijn raften, paardrijden, ziplining, 

parapenten, of een tour langs meerdere watervallen 

(over de Avenida de Cascadas). 

 

Dag 5 & 6. Amazone  

Op dag 5 gaan jullie de Amazone in voor een echte 

jungle ervaring! Op ongeveer 3 uur rijden ligt Tena, 

waar jullie de jungle in duiken. Jullie hebben hier 

fantastische hikes door het regenwoud met een 

lokale gids inclusief. De gids wijst jullie op eetbare 

termieten en mieren, en de eetbare en medicinale 

planten en kruiden. Vergeet de zwembroeken niet 

want jullie kunnen een duikje maken in de 

kristalheldere rivier! Jullie slapen in hutjes gemaakt 

van natuurlijke materialen langs de rivier. Aan wildlife 

geen gebrek; aapjes, toekans, papagaaien, 

krokodillen, jaguars en anaconda’s leven hier.  

 

Dag 7. Amazone – Papallacta 

Jullie vertrekken vandaag vanuit de Amazone richting de 

Andes bergen en verblijven onderweg in het dorpje 

Papallacta, waar de beroemde outdoor hot springs 

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 (geen 

activiteiten inclusief). 

 

Dag 8 & 9. Otavalo 

Op dag 8 worden jullie naar Otavalo gebracht, dat 

bekend staat om houtsnijwerk, leer industrie en textiel. 

Het is een gezellig stadje met volop keuze aan 

winkeltjes, restaurantje en barretjes. De volgende dag 

staat er een fantastische rit te paard op het 

programma. Deze rit duurt ongeveer 4/5 uur en jullie 

rijden langs een landschap van vulkanen, lagunes en 

authentieke dorpjes. 
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Tip! Het is ook mogelijk om een nachtje bij een lokale 

community te verblijven. Overdag help je dan mee met 

hun dagelijkse werkzaamheden. Een bijzondere ervaring! 

 

Dag 10. Otavalo – Quito – Guayaquil 

Overdag hebben jullie nog tijd in Otavalo. Leuk is om 

hier het Condor opvangcentrum te bezoeken, waar je 

oog in oog kan staan met deze immense vogels 

(optioneel). In de middag worden jullie naar het 

busstation in Quito gebracht, waar jullie op de nachtbus 

stappen naar Guayaquil (duur zo’n 8 uur). 

Overnachting in een comfortabele nachtbus. 

 

N.B.: Mocht er iets meer budget zijn, dan is het ook 

mogelijk om van Quito naar Guayaquil te vliegen en dan 

per transport naar Montañita af te reizen, waardoor je 

dezelfde dag nog aankomt bij het strand! 

 

Dag 11 t/m 13. Montaňita 

In de vroege ochtend van dag 11 komen jullie aan in 

Guayaquil. Hier stappen jullie over op de bus naar 

Montaňita, zo’n 3 uur rijden. Montaňita is een leuke 

party & beach town. Dit is een geweldige plek om de 

lustrumreis te eindigen. Lekker chillen op het strand, of 

ga surfen! Het nachtleven is hier uitbundig met 

salsa, cocktails en BBQ’s. Er zijn een paar toffe beach 

clubs! 

 

Dag 14. Montaňita – Guayaquil – Amsterdam  

Jullie worden vandaag naar het vliegveld van Guayaquil 

gebracht voor de terugvlucht naar Nederland. Adiós 

Ecuador! 

 

Dag 15. Amsterdam  

Aankomst op Schiphol. 

 

 

 

 
 

Internationale tickets incl taks & ticketkosten 

(o.v.): 

Amsterdam – Quito//Guayaquil – Amsterdam 

Vanaf €    650,- p.p. 

Landarrangement volgens beschrijving en op basis 

van 14 deelnemers (o.v.): 
Vanaf €    990,- p.p. 

Totale reissom: Vanaf € 1.640,- p.p. 

 

Prijzen zijn per persoon, een indicatie en onder voorbehoud van de beschikbaarheid, 

wijzigingen en de dollarkoers. 

 

Dit is slechts een voorbeeld, we maken reizen geheel op maat, dus kom maar op 

met jullie wensenlijstje! 
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Landarrangement is inclusief: 

* Alle overnachtingen op basis van meerpersoonskamers inclusief ontbijt; 

- Verblijf Amazone is inclusief volpension (excl drankjes, startend met diner op dag 5) en 

hike’s in groepsverband door de jungle met een lokale Spaanssprekende gids. Op dag 6 

is er een Engelstalige gids aanwezig. 

* Tickets voor de nachtbus Quito – Guayaquil (voorbeeld: vertrek om 23:00 uur, 

aankomst om 07:00 hrs). 

* Tickets voor de bus Guayaquil – Montañita (voorbeeld: vertrek om 09:00 uur, 

aankomst om 12:00 uur). 

* Vermelde transfers in privé service & Spaanssprekende chauffeur; 

- Transfers in de Amazone zijn in groepsverband. 

* De volgende genoemde excursies: 

- City tour in Quito met Engelssprekende lokale gids inclusief entreegelden. 

- Hike & mountain biken op Cotopaxi vulkaan met Engelsprekende lokale gids, lokale gids 

Nationaal Park & inclusief lunch box. 

- Canyoning/rappel excursie bij Baňos met Spaanstalige lokale gids. 

- Paardrijden bij Otavalo (tour duurt circa 4-5 uur). 

 

Landarrangement is exclusief: 

* Internationale vluchten. 

* Optionele excursies. 

* 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/. 

* Eten en drinken niet genoemd in het programma. 

* Eventuele kosten douaneformulieren en vertrekbelasting. 

* Persoonlijke & onvoorziene uitgaven. 

* Reis- en annuleringsverzekering. 

* Stichting Garantiefonds € 45,- per boeking (voor reissommen tussen € 20.000,- en  

€ 30.000,-). 

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

* Administratiekosten € 25,- per boeking. 

 

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 

http://visumdienst.com/
http://visumdienst.com/
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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 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. 

• We waarborgen en respecteren je privacy, door naleving van de wet bescherming 

persoonsgegevens. We beschermen je persoonsgegevens en gebruiken ze alleen 

voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn. Ieder ander gebruik van je persoonlijke 

http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
http://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling
http://www.stichting-ggto.nl/
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gegevens, in het bijzonder de verkoop ervan aan derden, is uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

 


