Dag 1 Isabela eiland en Flamingo Laguna
Aankomst in Baltra waar de Engelssprekende gids staat te wachten, transfer naar de haven van
Puerto Ayora (op het eiland Santa Cruz), waar we de lunch gebruiken. Na de lunch per speedboot
naar het eiland Isabela in ongeveer 2 ½ uur . Na aankomst en incheck in het hotel op pad naar de
Flamingo Lagune, de grootste lagune aan de kust op de Galápagos, en één van de belangrijkste
plekjes waar de flamingo's zich voortplanten.
Dag 2 Sierra Negra vulkaan – Chicho vulkaan – Concha Perla
Na het ontbijt vroeg vertrek voor de Sierra Negra Volcano hike en
en naar het beginpunt van de 12 km lange wandeling (ca 3 uur).
De wandeling is vrij lang qua afstand, maar niet moeilijke want
heuvel op en heuvel af gaat vrij geleidelijk. De Sierra Negra
vulkaan heeft de 2 na grootste krater in de wereld, met een
doorsnee van bijna 10 km en een diepte van bijna 100 meter! We
nemen een kijkje bij de Volcan Chico, vanaf deze vulkaan is er
een spectaculair uitzicht over het unieke landschap, het lijkt wel
of we op de maan staan!
In de middag snorkelen in Concha Perla, zwem met zeeleeuwen en mooie kleurrijke vissen, en met
wat geluk laat de zeeschildpad zich zien. Diner in een plaatselijk restaurantje.
Dag 3 Tintoreras Islet – broedcentrum reuzenschildpadden
Na het ontbijt op pad naar Tintoreras Islet, de tocht gaat per
kleine speedboten. Na ongeveer 20 minuten aankomst op
Tintoreras Islet, waarvan de naam afkomstig is van de haaien die
hier rondzwemmen, deze hebben witte vinnen die bekend staan
als “tintoreras”. Het eiland is een van de meest fascinerende
plekken op het eiland Isabela, eigenlijk van de hele Galápagos.
Op dit kleine eiland loop je zeeleeuwen, zeeleguanen, de
blauwvoet Jan-van-Gent, Sally Lightfoot
krabben, zeeschildpadden, pelikanen en Galápagos pinguins
tegen het lijf!
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Omdat het eiland een van de belangrijkste broedplaatsen van de zeeleguanen is, is het een
perfecte plek om van dichtbij honderden zeeleguanen op een kleine oppervlakte te zien.
Na de wandeltocht over het eiland terug naar de boot om af te koelen tijdens het snorkelen in het
prachtig blauwe water.Met wat geluk zien we manta roggen en haaien. De zeeleeuwen zwemmen
gezellig met ons mee. Lunch.
's Middags een bezoek aan het broedcentrum voor reuzenschildpadden op Isabela. Er wordt
verteld over succes van het centrum wat betreft het laten broeden van de reuzenschildpadden zodat
veel bedreigde subsoorten behouden kunnen blijven.
Hierna een bezoek aan de “Muur van de Tranen” (“Muro de las Lagrimas”). Tussen 1946 en 1959
werd het eiland Isabela door de Ecuadoriaanse overheid gebruikt als een strafkolonie, en de
gevangenen werden verplicht deze muur te bouwen met scherp en hard vulkanisch gesteente. De
muur is 100 meter lang en 7 meter hoog en heeft zijn naam te danken aan de zware en pijnlijke
omstandigheden waaronder de gevangenen moesten werken. Diner..
Dag 4 Santa Cruz eiland – Charles Darwin Research Station
Om 05:00 uur 's ochtends naar de haven. De
speedboot vertrekt om 06:00 uur (onder
voorbehoud) van het eiland Isabela naar het eiland
Santa Cruz (reistijd ca 2 ½ uur). Bij aankomst ontbijt
en daarna pad gaan naar de Hooglanden van Santa
Cruz. Hier zie je de beroemde reuzenschildpadden in
hun natuurlijke omgeving, een onvergetelijk moment!
Deze reuzenschildpadden worden ook wel Galápagos
genoemd, en de eilanden hebben aan deze bijzondere
dieren hun naam te danken. Terug naar Puerta Ayora
voor de lunch.
's Middags bezoek aan het Charles Darwin Research Station. Hier zijn verschillende soorten
reuzenschildpadden te vinden, van ieder eiland van de eilandengroep is er één. Er wordt verteld
over de bescherming en het behoud van de reuzenschildpadden, en over het milieu op de Galápagos
eilanden in het algemeen. Hierna een kort bezoek aan de Kunstgalerie van Puerto Ayora en
daarna de lunch. Diner in een plaatselijk restaurantje. Overnachting in het hotel naar keuze.
Dag 5 Terugreis
Op de laatste dag vroeg op voor de transfer van Puerto Ayora naar de luchthaven van Baltra. Het
ontbijt zal op de luchthaven zijn en daarvandaan is de vlucht naar Quito of Guayaquil.
Afhankelijk van de vluchttijd is er wellicht tijd om twee gigantisch grote gezonken “gaten” te
bezoeken die “Los Gemelos” (de tweeling) genoemd worden (we raden aan een middagvlucht te
boeken). Het zijn een soort van kraters ontstaan doordat ondergrondse kamers en gangenstelsels
zijn ingestort.
*Het reisschema is onder voorbehoud van wijzigingen vanwege bijvoorbeeld
weersomstandigheden, wijzigingen doorgevoerd door de Galápagos National Park
autoriteiten en/of andere onvoorziene omstandigheden*

Vliegticket niet inclusief: De prijs van het reisprogramma is exclusief vliegtickets. Wij
boeken de vliegtickets graag voor u. Mocht u dit echter zelf doen houdt u er dan rekening mee naar
welk eiland u vliegt en weer vertrekt. We raden u aan een ochtendvlucht naar de Galápagos te
boeken (voor 12:00 uur 's ochtends) en een middagvlucht terug (na 11:00 uur 's ochtends), zodat u
niets van het reisprogramma mist.
Restaurants: Er worden plaatselijke restaurants gebruikt voor ontbijt, lunch en diner, deze hangen
af van de hotelcategorie waarvoor men gekozen heeft omdat niet alle hotels een restaurant hebben.
Omdat we kiezen voor plaatselijke restaurants dragen we bij aan de lokale economie en wordt er
een handje meegeholpen aan duurzaam toerisme.
Gidsen: Er wordt gebruik gemaakt van plaatselijke gidsen soms gespecialiseerd is in bepaalde
activiteiten. De gidsen begeleiden de excursies, ze geven uitleg en delen hun uitgebreide kennis
over de eilanden, de flora & fauna.. De gids begeleidt de excursies maar zal niet op de speedboot
aanwezig zijn.
Lunch en diner: Er worden dagmenu's aangeboden. Wanneer men de voorkeur geeft aan a-la-carte
maaltijden laat het dan svp weten dan kan dit tegen een toeslag geregeld worden.
Transport per speedboot: Geen stevige zeebenen? Neem pillen tegen zeeziekte en een plastic zak
mee! De speedboten zijn deels open dus doe waardevolle en elektronische spullen in een afgesloten
plastic zak.Er zijn geen faciliteiten op de speedboten.Soms moet er een water taxi genomen worden
(afhankelijk van het getij), deze kost USD $1.00 per persoon per rit. Neem klein geld mee.
De excursies: De tijden van de excursies worden geregeld door de gidsen. Alleen de tijden van de
transfers tussen de eilanden per speedboot liggen vast.

