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Kolumbia-Ecuador 
Az Egyenlítőtől a Galápagos-szigetekig 

 
2022. november 17 – december 2. 

16 nap/14 éj 
 

 
 
 

1.nap Budapest > Bogotá 

Indulás Budapestről a déli órákban, átszállás után érkezés Bogotába az esti órákban. Transzfer 
a szállodába. 
 
Szállás: Bogota (3 éj) 
 

2.nap Bogotá 

Reggelit követően városnézés Kolumbia fővárosában. Megismerkedünk a hangulatos, 
koloniális Óvárossal: Bolivár tér, Katedrális, Capitólium, Igazságügyi Palota. Majd látogatás az 
Aranymúzeumban, mely világviszonylatban is egyedülálló: különlegességét az adja, hogy 55 
ezer darabos gyűjteményének többségét sikerült megmenteni a spanyol hódítók 
fosztogatásától. 
 
Szállás: Bogota  
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3.nap Bogotá > Zipaquira > Guatavita 

Reggel a fővárostól mintegy 50 km-re található Zipaquirába indulunk, melynek sóból készült 
katedrálisa Kolumbia egyik legnagyobb látványossága, melyet az 1950-es években építtetett 
a bányavállalat a bányászainak, akik korábban az elhagyott tárnákat használták imahelyként. 
A katedrális méretei impozánsak, bár a katolikus egyház sosem szentelte fel, mégis 
zarándokhellyé vált az idők során. Programunk után a Guatavita-lagúnához utazunk, amelyhez 
kötődik El Dorado legendája. 

Szállás: Bogota 

4.nap Bogotá > Cartagena 

Reggel Cartagenaba repülünk, ahol belevetjük magunkat a koloniális és a karibi hangulat 
egyvelegébe! 1533-ban a spanyol Pedro de Heredia alapította a mai város elődjét, ami a 
spanyolországi Cartagena után kapta a nevét, de hogy megkülönböztessék a két várost, ez a 
település a Cartagena de Poniente, azaz Nyugati Cartagena nevet kapta. Érkezés után sétás 
városnézésre indulunk, a 12 km hosszú fallal körülvett Óváros a Világörökség része. 
Megtekintjük a Katedrálist, a San Felipe de Barajas erődöt, és megkóstoljuk a híres kolumbiai 
kávét is. 
 
Szállás: Cartagena (2 éj) 
 

5.nap Rosario-sziget 

A Karib-tengeren nem lehet kihagyni a fürdőzést, így a mai napon hajókirándulást teszünk a 
kristálytiszta vizű Rosario-szigetre, ahol hódolhatunk a napozásnak, pihenésnek, 
búvárkodásnak. Programunk után visszatérünk Cartagenába. 
 
Szállás: Cartagena 
 

6.nap Cartagena > Bogota > Quito 

Reggeli után transzfer a repülőtérre, először Bogotába repülünk, majd onnan Ecuador 
fővárosába, Quitóba. Érkezés a délutáni órákban, ezután transzfer a szállodába. 
 
Szállás: Quito (2 éj) 
 

7.nap Quito 

Ma megismerkedünk Ecuador fővárosával. Quito helyén már ezer éve is kereskedelmi központ 
működött, amelyet az inkák is meghódítottak. A mai város leginkább a spanyol gyarmatosítók 
ízlését tükrözi, az Óváros szűk utcácskái, a Szent Ferenc és a Jezsuita templom ennek a 
korszaknak a hírmondói. Miután megismerkedtünk a gyarmati hangulatú Belvárossal, az El 
Panecillo hegyre megyünk, ahonnan remek kilátás tárul elénk az egész városra. Ezt követően 
a Néprajzi Múzeumot látogatjuk meg, és megtekintjük az Egyenlítő emlékművét is. 
 
Szállás: Quito 
 

8.nap Quito > Cuenca 

Reggel elrepülünk Cuencába, mely az ország harmadik legnagyobb városa és 2.500 m 
tengerszint feletti magasságban található. A város központja a gyarmatosító spanyol 
reneszánsz várostervezés ékes példája, mely által méltán lett Világörökségi helyszín! 
meglátogatjuk a tradícionális San Sebastian negyedet, a Modern Művészetek Múzeumát, a 
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régi és az új katedrálist, mely utóbbi Latin-Amerika legnagyobb katedrálisa. Felmegyünk a 
kilátóba, ahonnan csodaszép kilátás nyílik a várost övező hegyekre, majd egy panamakalap 
manufaktúrát is beiktatunk a programunkba, mely eredetét tekintve ecuadori fejfedő. 
Szállás: Cuenca (1 éj) 
 

9.nap Cuenca > El Cajas Nemzeti Park > Guayaquil 

Reggel továbbutazunk a Cuancától mintegy 30 km-re található El Cajas Nemzeti Parkba, ahol 
az Andok legrégebbi hegyei találhatók. Itt kisebb a vulkáni aktivitás, a hegyek sem olyan 
magasak, mint északon, viszont közel 200 kisebb tó és laguna jellemzi a nemzeti parkot, 
melyek vizét kristálytiszta folyók és patakok vezetik el a Csendes-óceánba. Könnyű túrát 
teszünk a parkban, majd a program végén Guayaquilbe utazunk. 
 
Szállás: Guayaquil (1 éj) 
 

10.nap Quito > San Cristóbal-sziget 

Reggeli után transzfer a repülőtérre, ahonnan a Galapagos-szigetekre indulunk. 
A Galápagos-szigetek egy 14 nagyobb, 6 kisebb szigetből és 107 sziklából álló vulkanikus 
szigetcsoport. A szigetek az  Egyenlítő környékén helyezkednek el, Ecuadortól 965 km-re 
nyugatra. Híres az endemikus fajok magas számáról, és közkeletű tévhit, hogy egy helyi 
madárfaj tanulmányozása adta a döntő lökést Darwinnak az evolúció  elméletének 
kifejlesztéséhez. 
Puerto Baquerizoba érkezésünk után a hotelba megyünk, majd meglátogatjuk a San Cristóbal 
Interpretation Center-t, ahol megismerkedünk a szigetek kialakulásával, lakóival, élővilágával. 
stb. A délután folyamán megtekintjük a "Cerro de las Tijeretas"-t, mely egyedülálló hely, hiszen 
két különböző féle fregattmadár fészkel itt ugyanabban a kolóniában. A páratlan szépségű táj 
és kilátás után búvárkodhatunk Cabo de Hornosnál, majd visszatérünk a hotelba.  
 
Szállás: San Cristóbal (2 éj) 

11.nap Puerto Grande > Kicker Rock 

Reggel, San Cristobal nyugati partjai mentén a helyiek számára is népszerű „Puerto Grande” 
homokos tengerpartjára megyünk. Ez a hely az ikonikus „Kicker Rock-kal”, helyi nevén „Leon 
Dormido” (Alvó Oroszlán), szemben található, mely a szigetek egyik leginkább fotózott pontja. 
Remek hely ez búvárkodásra és úszásra. Motorcsónakunkkal ezután közelebb navigálunk az 
óceánból kiemelkedő Alvó Oroszlánhoz, ahol különböző vízimadarak kolóniáit is láthatjuk. 
Ezután visszatérünk a városba, és a délután hátralévő részében szabadidő, strandolás és 
pihenés. 

Szállás: San Cristóbal 

12.nap Puerto Chino > Galapaguera > Santa Cruz-sziget 

Reggeli után meglátogatjuk Puerto Chinot, ahol megfigyelhetjük a híres kéklábú szulákat és az 
oroszlánfókákat. Később, Galapaguerához megyünk, ahol szárazföldi teknősökkel 
találkozhatunk. A programunk után hajóval Santa Cruz szigetére utazunk, és késő délután 
érkezünk a hotelbe. 
 
Szállás: Santa Cruz (2 éj) 
 

13.nap Santa Cruz > Tortuga Bay 

Santa Cruz felvidéke hihetetlen látványosságokkal büszkélkedhet: az egyedülállóan gyönyörű 
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növényvilágtól kezdve a szabadon barangoló hatalmas teknősökön és magas füvön át a 
bámulatos geológiai történelmet bemutató lávabarlangokig. Miután visszatérünk Puerto 
Ayoraba kis pihenő, majd a Tortuga Bayhez sétálunk, mely a Galapagos-szigetek egyik legszebb 
tengerpartja: a hosszú, fehér homokos tengerpartot hatalmas területen ölelik körül a  homok 
dűnék. Később kirándulni megyünk a védett tengerpartra, ahol láthatunk számos tengeri 
iguánát és madárfajt (pelikánok, pintyek, sirályok). Ezen kívül találhatunk még itt vörös 
mangrove és kaktuszerdőt is.  
 
Szállás: Santa Cruz 
 

14.nap Galápagos > Guayaquil 

A szigeteken töltött utolsó reggelen meglátogatjuk a Charles Darwin Kutató Állomást, mely a 
szigetek élővilágának fő kutató és fajtamentő központja. 1959 óta tárol biológiai és genetikai 
feljegyzéseket. Ezután a repülőtérre megyünk, ám út közben még megállunk egy lenyűgöző 
természeti képződmény előtt, melyet úgy hívnak, hogy „Los Gemelos” (Az Ikrek), és a két 
kráter az Itabaca-csatorna felé vezető úton található. Majd a repülőtérre megyünk és 
Guayaquilbe utazunk. Érkezés a szállodába délután. 
 
Szállás: Guayaquil (1 éj) 
 

15.nap Guayaquil > Amszterdam 

Ma városnézésre indulunk Guayaquilben: barangolunk a Las Peñas századfordulós hangulatú 
negyedében, elhaladunk a nyüzsgő folyópart és a La Rotonda mellett, ahonnan remek 
kilátásunk nyílik a Guayas folyóra. Végigmegyünk az Avenida 9 de Octubrén, majd a Centenario 
Parkot látogatjuk meg, mely a város legnagyobb tere számos látnivalóval. Következő 
állomásunk a Bolivar Park lesz, ahol szabadon barangolnak az iguánák. A városnézésünk után 
visszatérünk a hotelünkbe, majd rövid pihenő után a repülőtérre megyünk. 
 

16.nap Budapest 

Érkezés Budapestre a délutáni órákban. 
 

Részvételi díj *  1.239.000 Ft/fő 

Egyágyas felár 339.000 Ft/fő 

 
*A részvételi díj minimum 14 fő esetén érvényes. 

12 fő esetén +60.000 Ft/fő felár! 
*A programban feltüntetett árak 1 USD = 380 FT árfolyamig érvényesek 

 

A részvételi díj tartalmazza 

transzferek, buszok a körutazás során 

elhelyezés 3-4* szállodákban, reggelivel 

   belépők a programban található látnivalókhoz 

Galápagos Nemzeti Park belépő+tranzitkártya (120 USD/fő) 

magyar nyelvű idegenvezető, csoportkísérő  

 

A részvételi díj nem tartalmazza/fő 

nemzetközi és belső repülőjegyek+illetékek kb.750.000 Ft 

ebéd/vacsora kb.20 USD/fő/nap 

storno biztosítás, BBP  
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kilépési illetékek reptereken (esetleges)  

egyéni kiadások, borravaló  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


