Ecuador & Galapagos
8-12 ugers Adventurerejse
med mulighed for frivilligt arbejde
Adventure · Rundrejse · Spansk
Vulkaner · Regnskov · Jungle
Dyreliv · Surfing · Rafting · Ridning
Mountainbike
Farvestrålende markeder
Ecuador
Andesbjergene rejser sig midt igennem landet og deler det i tre:
Kysten, Amazon-området og højlandet. Variationen i landskabet
giver et utroligt rigt dyre- og planteliv, som bevares i nationalparker
heriblandt på de unikke Galapagos øer, Quito, som er landets
hovedstad befinder sig i en dal i Andesbjergene, omkranset af høje
vulkaner og med ca. 1.5 millioner indbyggere.
Galapagos Øerne
Øerne ligger knap 1.000 km fra Ecuadors kyst. Her er mulighed for at
dykke og snorkle blandt søløver, havskildpadder og massevis af
farvestrålende fisk. Øerne er fyldt med mange pragtfulde
badestrande og et overvældende dyreliv. Galapagos er et helt unikt
sted på denne jord.
Highlights i Ecuador
Ækvatorlinjen: Kom og prøv at stå med et ben på hver side af linjen.
Masser af Adventure: I Mindo står der adventure på programmet!
Tubing og canopy – hele 13 svævebaneliner ind over junglen!
Montainbike ned ad Ecuadors højeste vulkan Cotopaxi.
Amazonas: Her er der mulighed for kajak, riverrafting, Jumandi
drypstenshuler og udforskning af regnskoven.
Baños: Ecuadors adventuremekka, hvor der er udsigt til
mountainbiking, rafting og rappelling ned af 5 vandfald!

Det frivillige arbejde
•Det frivillige arbejde finder sted på Galapagos i 3 uger
• I starter på øen Sant Christobal hvor i bor med andre frivillige.
• Herefter vil i fortsætte til øen Santa Cruz, hvor man bor hos en
lokal familie og arbejder på deres farm.
• Der vil være mulighed for at vælge 4 ugers ekstra frivilligt arbejde
på fastlandet i Ecuador.
Det frivillige arbejde på Galapagos består af:
• 2 ugers undervisning på lokal skole (Rejser du fra Feb.-Maj er
der sommercamp i skolens sommerferie)
• 1 uge på en Organisk farm
Ø-hop: Efter dit frivillige arbejde vil der være mulighed for at tage
på ø-hop, dette kan enten gøres ved en arrangeret tur på et lille
cruise skib eller det kan gøres på egen hånd. Det er ganske
nemt at komme rundt til de forskellige øer, da man kan sejle
rundt. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle øerne
man må gå i land på, da det er naturreservat og der er høj
beskyttelse omkring naturen.
PROGRAMOVERSIGT
Uge 1+2: Quito, Mindo, Tsachilas og Cerro Ceco
Uge 3+4: Montañita, Cuenca og Andesbjergene
Uge 5+6: Guamote, Chimborazo, Quiloto Craterlake og Baños.
Uge 7+8: Tena, Tangaré og Otavalo.
Uge 9 - 12: Frivilligt arbejde.
Du kan kombinere din rejse:
Adventure tour 8 uger
Adventure tour + Volunteer 12 uger

Du finder priser og datoer på
www.adventureheart.com

Gratis Rejseforedrag

Cafémøde

Kom og hør vores
tidligere deltagere
fortælle om deres rejse,
til et af vores
rejseforedrag i enten
Aarhus, Aalborg, Odense
eller København.

Du kan også booke
Cafemøde med en af
vores tidligere
rejsende, hvis du har
brug for mere specifik
viden om et bestemt
program.

www.adventureheart.com
Skriv eller ring til os
tlf. 45 76 18 00

Adventure Heart, Christianshusvej 193 -DK-2970 Hørsholm
Medlem af Rejsegaratifonden nr. 853

Vi er også på
Facebook og Instagram

Med venlig hilsen
Adventure Heart

