Amèrica

EQUADOR I
GALÁPAGOS
Les illes de l’Evolució

Data de sortida Què inclou

13

febrer

Preu persona

6.710

€

en cabina doble

Suplement individual

855 €

Vols internacionals de línia regular de la companyia Iberia o KLM, classe turista. Vols locals amb
companyies de línia regular. Estada a hotels de
4****superior a Quito i 5***** a Guayaquil, de Primera classe a Cuenca i classe Turista a Riobamba.
Creuer per les Galápagos a bord del M/N Santa
Cruz II. Pensió completa durant tot el viatge. Guia
acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge.
Visita de Quito. Recorregut amb el ferrocarril andino per baixar la Nariz del Diablo. Visita de Cuenca.
Visita del Parc Nacional El Cajas. Totes les visites i
desembarcaments del creuer. Visita de Guayaquil.
Assegurança d’assistència en viatge amb la companyia Europea.
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Observacions: Les excursions del vaixell poden
canviar segons les condicions meteorològiques i el
bon criteri del capità del vaixell.

1. Quito 2. Sangolquí 3. Cotopaxi
4. Riobamba 5. Alausi 6. Cuenca 7. Cajas
8. Guayaquil 9. Santa Cruz 10. Santiago
11. Genovesa 12. Rábida i Bartolomé

46

1. Chimborazo

.1

Nedem entre tortugues, pingüins i llops marins.
Visitem els centres històrics de
Quito, Cuenca i Guayaquil.
Veiem el Chimborazo, el Cotopaxi i la famosa avinguda dels
Volcans.
Fem un creuer completament
renovat a bord de la moderna
nau Santa Cruz II.

2. Iguana

.2

Què se’n pot esperar d’unes illes
amb un nom tan suggestiu com el
de Les Encantades? Pels mariners
i navegants del segle XVIII eren dos
els arxipèlags més famosos de
l’oceà Pacífic: Tahití i les Galápagos. El primer, era la viva imatge del
paradís. El segon... ningú ho sabria
dir. Les Galápagos eren massa diferents de tot el que coneixien com
per poder-les descriure amb facilitat. Ocells que no volen i depredadors que no cacen, rèptils gegants i
tortugues centenàries, lleons marins
de Califòrnia i pingüins tropicals. Les
Galápagos també eren el paradís,
però de cap per avall. L’arxipèlag
més insòlit del tròpic només podia

ser el de Les Encantades.
Fins i tot el jove Charles Darwin, que
les va visitar durant cinc setmanes
l’any 1835, es rendí al seu encant.
I les illes, agraïdes al naturalista que
les havia de fer famoses, van obrir-li
els ulls a una de les teories més importants de tots els temps.
Aquí –va escriure Darwin al seu diari- tenim la sensació que estem una
mica més a prop del gran moment,
del misteri dels misteris, de l’origen
de nous sers vius sobre la Terra.

LLARG RECORREGUT

I
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1r Dia. Volem a Quito.
Presentació a l’aeroport de Barcelona per
agafar el vol a Madrid, on connectarem amb
el vol a Quito, capital de l’Equador. En arribar
anirem a instal·lar-nos a l’hotel.
2n Dia. Quito.
Començarem el dia pujant a un bon mirador
per veure la ciutat als nostres peus. Després
baixarem al centre històric i farem una passejada per veure la plaça de la Independència,
la Catedral, el Palau Presidencial, l’Ajuntament i el Palau de l’Arquebisbe. També visitarem l’Església de la Companyia de Jesús
i el Monestir de Sant Francesc. Dinarem i a
la tarda visitarem el Museu del Banc Central
per conèixer la història del país.
3r Dia. Quito - Sangolquí - Cotopaxi Riobamba.
Després d’esmorzar anirem a conèixer el
mercat de Sangolquí, pujarem al Parc Nacional del volcà Cotopaxi i farem una passejada
fins la llacuna de Limpiopungo. Dinarem i a

48

la tarda continuarem l’etapa recorrent l’anomenada avinguda dels Volcans fins a l’antiga
estació de tren d’Urbina, situada als peus del
Cotopaxi. Allotjament a Riobamba.

seig pel riu Tomebamba. Dinarem i la tarda
visitarem un taller de barrets panamà. Abans
de sopar encara ens quedarà una estona de
temps lliure per passejar per la ciutat.

4t Dia. Riobamba - Nariz del Diablo - Ingapirca - Cuenca.
Esmorzarem a l’hotel i anirem a Alausí per
agafar el ferrocarril andino. Baixarem l’espectacular ziga-zaga coneguda amb el suggeridor nom de Nariz del Diablo i arribarem a
l’estació de Sibambe. Gaudirem del paisatge
i després tornarem amb tren a Alausí. A la
tarda visitarem la fortalesa inca d’Ingapirca,
la més important del país. Finalment arribarem a Cuenca.

6è Dia. Cuenca - Parc Nacional El Cajas Guayaquil.
Esmorzarem i després sortirem de Cuenca
per pujar fins al Parc Nacional El Cajas. Farem una petita excursió per descobrir aquest
entorn extraordinari i després iniciarem el
descens cap a la costa del Pacífic. Farem un
dinar tipus pícnic i a la tarda arribarem a Guayaquil, on ens allotjarem.

5è Dia. Cuenca.
Dedicarem tot el dia a visitar la ciutat. Durant
el recorregut veurem la plaça de San Sebastián, el mercat de les Flors i la plaça Major, on
hi ha la Catedral, el Palau de Justícia, l’Ajuntament, el Palau de Governació i l’església
El Sagrario. Acabarem el matí fent un pas-

7è Dia. Guayaquil - Galápagos - illa
Santa Cruz.
Esmorzarem a l’hotel i després volarem a
les illes Galápagos. Un cop aterrats embarcarem al vaixell Santa Cruz II per començar
la navegació cap a l’illa Santa Cruz. Quan
arribem desembarcarem a la platja de Las
Bachas i explorarem les llacunes salines, on
es poden veure flamencs i diversos tipus de

1. Llop marí 2. Guayaquil
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garses. També tindrem l’oportunitat de fer
snorkelling i observar la fauna marina.
8è Dia. Creuer - illa Santiago.
Avui dedicarem el dia a l’illa Santiago. Al matí
ens aproparem als espadats de Caleta Bucanero per conèixer el paisatge geològic de
la zona. També disposarem de temps per fer
snorkelling o observar el fons marí amb una
llanxa amb fons de vidre. A la tarda desembarcarem a Puerto Egas per fer snorkelling
en una zona on és fàcil nedar acompanyats
de tortugues marines. Acabarem la tarda tot
fent una passejada a peu per veure iguanes
i llops marins.
9è Dia. Creuer - illa Rábida - illa Bartolomé.
Desembarcarem a Rábida i començarem
una excursió fins a una colònia de llops marins i iguanes. Abans de retornar a bord encara ens quedarà temps per fer snorkelling o
navegar amb llanxa al llarg de la costa. A la
tarda desembarcarem a l’illa Bartolomé per

.6

.8

veure la famosa roca anomenada Roca Pináculo, una de les formacions més fotografiades de tot l’arxipèlag. Farem una excursió
a peu fins al cim de l’illa i després farem una
volta amb llanxa per observar la costa.

agafar el vol a Guayaquil. Després d’aterrar
anirem a conèixer al barri de Las Peñas, amb
tota seguretat el més pintoresc de la ciutat.
Gaudirem de les vistes des del cim i després
ens instal·larem a l’hotel.

10è Dia. Creuer - illa Genovesa.
Començarem el dia desembarcant a l’illa Genovesa i caminant fins a grans colònies de
mascarells de Nazca, mascarells de potes
vermelles i fragates de pit vermell. A la tarda desembarcarem a Bahía Darwin, també
a Genovesa. Disposarem de temps per banyar-nos i fer snorkelling i després farem una
passejada per observar ocells, especialment
fragates i mascarells de Nazca.

12è Dia. Guayaquil - Barcelona.
Començarem el dia fent un recorregut panoràmic per la ciutat de Guayaquil, durant
el qual veurem el port, la zona comercial, el
Parque Centenario, que honra als herois de
la independència, la Torre Morisca, els bonics edificis de la Governació i l’Ajuntament
i el parc Bolívar, dedicat al llibertador de les
colònies americanes. Entrarem a la Catedral
Metropolitana i finalment arribarem a l’anomenat Malecón 2000. Dinarem i després ens
traslladarem a l’aeroport per agafar el vol a
Madrid. Nit a l’avió.

11è Dia. Creuer - illa Santa Cruz - Guayaquil.
Aquest matí desembarcarem a l’illa Santa
Cruz i anirem a conèixer una reserva de tortugues gegants, anomenades precisament
Galápagos. Coneixerem la seva biologia i
després ens traslladarem a l’aeroport per

3. Falcó 4. Fragata 5. Cuenca 6. Excursió 7. Cranc de Sally 8. Chimborazo

13è Dia. Arribem a Barcelona.
Després de fer escala a Madrid, agafarem
el vol que ens portarà a Barcelona. Final del
viatge.

LLARG RECORREGUT

I

49

