
Rejse til Ecuador med Botanisk Forening / Efterår 2017 

Fra den 3. til d. 16. oktober 

 
 

Dag 1 (03-10-2017): Ankomst til Quito sidst på eftermiddagen. To overnatninger i Quito. 

 

Dag 2: Quito. Frugt- og grønsagsmarkeder, byvandring i kolonial Quito, inkl. frokost.  

 

Dag 3: Quito - San Isidro/Cosanga. Vi forlader Quito og kører østpå mod Amazonas. Kort stop v. 

passet (Páramo de la Virgen 4.064 moh.) og stop ved Guango Lodge (2.700 m.o.h.), for 1-2 timers 

vandring. Vi fortsætter til Cosanga, hvor vi overnatter på Cabañas San Isidro.  

To overnatninger på San Isidro, med fuld forplejning. 

 

Dag 4: San Isidro, Cosanga. Cabañas San Isidro ligger i 2000 meters højde og har et stisystem på 

30 kilometer igennem primær bjergregnskov. Skoven er rig på orkidéer, bromelias og bregner. 

Selve reservatet er på 2.000 ha. 

 

Dag 5: San Isidro - Cotococha Lodge, Napo. Før vi tager afsked med San Isidro og kører videre 

mod Amazonas, bruger vi en del af formiddagen på orkidé-samlingen på San Isidro. Evt. kulturstop 

i Archidona for at se Shamanens sten (helleristninger) og/eller besøge det lokale grønsagsmarked.  

To overnatninger på Cotococha Lodge (500 moh.), med fuld forplejning. 

 

Dag 6: Cotococha Lodge, Napo. Sekundær og primærskov i Bosque Chalupa, et skovreservat som 

benyttes af det lokale universitet IKIAM i Tena.  

https://www.youtube.com/watch?v=hrA1eyE0OE0 ).  

 

Dag 7: Cotococha Lodge – Puyo - Baños  
Frokost i Puyo ved truckers stop. Evt. besøg i Parque Omaere, som ligger i nærheden. Parque 

Omaere styres af Fundación Omaere, med shuarkvinden Teresa Shiqui som den ansvarlige. Teresa 

er gift med en amerikaner og bor i parken, hvor hun fungerer som traditionel shuar healer. Hun ved 

en masse om shuar nytteplanter, og navnlig medicinplanter.  

Overnatning i Baños. Mulighed for spabad i las Termas de la Vírgen ved ankomst. Aftensmad på 

egen hånd. 

 

Dag 8: Baños. Baños ligger i 1.800 moh. og har et pragtfuldt klima. Byen ligger nedenfor den 

aktive vulkan Tungurahua, og udnytter sine varmvandskilder til spabad. Vi holder fri i dag. Der 

tilbydes en halvdagstur til fx Rio Verde (Pailon del Diablo) eller Rio Negro (Manto de la Novia 

med tarabitas) og gives flere alternative forslag til ture på egen hånd. Fællesspisning om aften. 

 

Dag 9: Baños – Chimborazo – Riobamba. Vi skal videre mod højlandet. Botanisk stop i el Arenal 

i over 4.000 moh., et forblæst páramo hvor der går vilde flok af vicuñas, den mindste lama-art. 

Frokost på Estrella del Chimborazo, med udsigt til Chimborazo (Ecuadors højeste bjerg på 6.276 

moh.). Er der tid efter frokosten, går vi tur på udendørsarealerne (græspáramo afgræsset af lamaer, 

alpacaer og hybrider). Aftensmad i Riobamba på egen hånd.  

https://www.youtube.com/watch?v=hrA1eyE0OE0


 

 

Dag 10: Riobamba-Cuenca. I dag har vi en travl dag: Første stop i Guamote for at opleve 

indianermarkedet (”the real thing”!). Det er et stort marked og alle oplandsindianere møder op, for 

at sælge eller købe. Der er et dyremarked, et grønsagsmarked og et altmuligmarked med tekstiler 

mm. Næste stop i Palmira for at lede efter endemismen Muhlenbergia palmirensis, en lille græs med 

kun denne lokalitet i hele verden! Sidst et kort stop i Ingapirca, de vigtigste inkaruiner i Ecuador.  

Bokslunch til frokost og aftensmad på egen hånd i Cuenca. To overnatninger i Cuenca.  

 

Dag 11: Cuenca- Cajas-Cuenca. Vi bruger hele dagen i Nationalparken Cajas, hvor vi vandrer i to 

forskellige højde-intervaller: Lago Llaviucu i 3.200 m.o.h., hvor vi er midt i en tågeskov rig på 

orkidéer og epifytter; og LagoToreadora, hvorfra den anden tur starter i ca. 4.000 m.o.h. for at ende 

i ca. 3800 moh. efter ca. 4 km’s vandring i páramoen. 

Sen frokost på ”Dos Chorreras”, hvor specialiteten er ørred. 

 

Dag 12: Cuenca – Guayaquil. I dag skal vi ned til kysten, hvor vi afslutter vores tur. Første stop 

ved passet i Las Tres Cruces (4.200 m.) for at lede efter Valeriana secunda, en endemisk baldrian. 

Korte botaniske stop langs vejen hvis der er mulighed for det: fx v. den xeromorfe vegetation med 

Oreocallis grandiflora, en Proteaceae, og v. tagua-palmen Phytelephas aequatorialis. Stop ved 

kakaoplantage hvis det har interesse. Bokslunch og fælles aftensmad i Guayaquil. 

Overnatning i Guayaquil. 

 

Dag 13: Guayaquil. Sidste dag i Ecuador, vi skal være i lufthavnen sidst på eftermiddagen. Vi 

besøger et reservat, ”Bosque Protector Cerro Blanco”, hvor vi kan se noget af kystens typiske 

tørskovvegetation. Fælles frokost. 

Afrejse til Dk kl. 18 (eller 20?). 

 

Dag 14 (16-10-2017): Ankomst til København kl. ?? 

 

 

 

 

 


