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Ecuador 
- fuglerejse til Chocó 

 

Hvis man ynder at se på fugle, så kommer man ikke udenom Ecuador. Med hele 1659 
arter af fugle registreret rummer Ecuador hele 15% af alle kendte arter af fugle i verden. 

Ecuador har den højeste artsdiversitet blandt fugle per kvadratkilometer af ALLE lande i 
hele verden og er et af de bedste lande i Sydamerika at se mange forskellige arter på 
grund af landets lille størrelse. Det er ikke usandsynligt, at vi med lidt held kan nå at se 
mellem 350-400 forskellige arter og over 50 forskellige arter kolibrier alene! WOW! 

Vi besøger en række særligt udvalgte lokaliteter og bor på lodges, der er blandt de 
bedste fuglesteder i hele regionen. På denne fuglerejse til Ecuador vil du også opleve 
den øvrige fauna og flora. I Ecuador er der registreret over 4000 forskellige 
sommerfugle og endnu flere arter af orkidéer. Landet er med andre ord bare et 
bonanza af biodiversitet! 

• Oplev Chocó-regionens fantastiske natur og endemiske arter 
• Oplev paramoen mens vi spejder efter Andesbjergenes konge – Andeskondoren 
• Bo på nogle af de bedste øko-lodges i Ecuador, alle med speciale i fugle 
• Bliv kyndigt guidet gennem Ecuadors fuglerigdom af den lokale ekspert David 

Galarza 

• Oplev Quitos vidunderlige gamle bydel 
 



 
 

 
Panorama Travel ApS ¨ www.panoramatravel.dk ¨ Mail: info@panoramatravel.dk ¨ Tlf: +45 70 70 73 16  
Ravnholt Gods, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk, Danmark ¨ CVR-nr.: 37413399 ¨ Rejsegarantifonden #2680 

Bank: Arbejdernes Landsbank 5378 – 0243813 ¨ IBAN: DK 2253 7800 0024 3813 ¨ SWIFT: ALBADKKK 

Dag 1: København – Quito  
Dag 2: Til Bellavista via Yanacocha 
Dag 3: Quetzaler i Bellavista 
Dag 4: Cock-of-the-rocks og myrepittaer i den mystiske tågeskov 
Dag 5: Skovens smukke manakiner 
Dag 6: Chocós endemiske fugle 
Dag 7: Tundrahøjslettens ikoniske kondorer 
Dag 8: Kolibrier, kolibrier, kolibrier 
Dag 9: San Isidro Fuglelodge 
Dag 10: Farver i den montane, stedsegrønne skov 
Dag 11: Wonderful Wildsumaco 
Dag 12: Tilbage til civilisationen 
Dag 13: I kolonitidens spor 
Dag 14: Hjemkomst til København 
 

Dag 1: København - Quito 
Afrejse fra Københavns Lufthavn og ankomst til Quito samme dag. Når vi ankommer, 
kører vi til vores hotel i Quito, hvor vi indlogeres. 

Måltider inkluderet: på flyene 

Overnatning i Quito: Hotel Vieja Cuba (eller lignende)  
 

Dag 2: Til Bellavista via Yanacocha – en dag i kolibriernes navn 
Efter morgenmaden forlader vi Quito for at køre mod Yanacocha. Reservatet ligger på 
den vestlige side af Pichincha-vulkanen i omkring 3500 meter højde. Det er ejet af 
Jocotoco-fonden, som opkøber og beskytter truet natur i Ecuador.  

Her skal vi nyde noget af den sidste, oprindelige del af Andesskoven i Ecuador, et 
økosystem som er stærkt truet. På vores vandretur har vi i dag mulighed for at se en 
stor diversitet i arter knyttet til dette økosystem, herunder flere arter af kolibrier.  

Ecuador har verdensrekorden i flest forskellige arter af kolibrier i et land. Mere end 130 
arter af disse små fantastiske fugle er repræsenteret i Ecuador. Alt fra verdens største 
kolibri, Giant Hummingbird, til den højestlevende Ecuadorian Hillstar og mange flere! 
Landet er et bonanza for kolibrientusiaster. Lige netop Yanacocha-reservatet er særligt 
kendt for at være et af de bedste steder at se den meget sjældne og udryddelsestruede 
kolibri - Black-breasted Puffleg. Det vil ikke være usandsynligt, at vi under hele rejsen 
kan nå at se mere end 50 forskellige arter af kolibrier!  

Efter en spændende vandring i Yanacocha fortsætter vi mod Bellevista Lodge. Vi laver 
stop på vejen, hvis vi ser områder med aktivitet eller spændende udsigter. Vi ankommer 
til Bellavista Lodge sidst på eftermiddagen, og hvis der er tid, tager vi en kort tur ud for 
at se på nogle af områdets fugle eller besøger foderautomater til kolibrier.  
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Efter aftensmaden tager vi på en aftenvandring til nogle af lodgens pattedyrs-
foderpladser, og med lidt held kan vi komme til at se Ecuadors senest beskrevne 
pattedyr – Olinguitoen.   

Nøglearter: Black-breasted Puffleg, Sword-billed Hummingbird, Giant Conebill, Andean 
Condor, Tawny-bellied Antpitta, Rufous Antpitta, Slaty-backed Chat-tyrant, Crested 
Quetzal, Golden-headed Quetzal, Crimson-rumped Toucanet, Barred Hawk, Red-crested 
Cotinga, Barred Fruiteater, Hooded Mountain Tanager. 

Yanacocha-reservatet: https://www.jocotoco.org/wb#/EN/Yanacocha 

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost (lunch-box) og aftensmad 

Overnatning: Bellavista Lodge (eller lignende) 

 

Dag 3: Quetzaler i Bellavista 
Hele dagen er afsat til at udforske biotoperne omkring Bellavista. De mange stisystemer 
giver os en masse forskellige muligheder. Men ligeledes langs vejen ind til Bellavista er 
der virkelig gode muligheder for at spotte mange fugle. Området, som har kolibrier, 
tangarer, toucaner, myrepittaer og meget andet, kan holde selv den mest inkarnerede 
fugleentusiast beskæftiget i dagevis!  

Om eftermiddagen kan vi enten fokusere på foderautomaterne til kolibrier eller tage på 
opdagelse på flere af skovstierne.  

Nøglearter: Black and Chestnut Eagle, Slaty-backed Chat-tyrant, Crested Quetzal, 
Golden-headed Quetzal, Crimson-rumped Toucanet, Barred Hawk, Red-crested Cotinga, 
White-faced Nunbird, Andean Cock-of-the-rock, Could-forest Pygmy Owl, Plushcap, 
Mottled Owl, Western Hemispingus, Hooded Mountain Tanager, Black and White Owl, 
Tanager Finch, Plate-billed Mountain Toucan, Toucan Barbet.   

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost (lunch-box) og aftensmad 

Overnatning: Bellavista Lodge (eller lignende) 
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Dag 4: Cock-of-the-rocks og myrepittaer i den mystiske tågeskov 
Dagen bringer os blandt andet til reservatet Paz de las Aves. Her er der registreret intet 
mindre end 189 forskellige arter, og området er særligt kendt for sine Antpittaer, som 
der er hele 5 forskellige arter af her. Reservatet er oprettet af Angel Paz og hans bror 
Rodrigo. De var tidligere bønder men skiftede landbruget ud med bevarelse for fugle.   

Vi starter tidligt for at nå se et af naturens absolut mest fantastiske shows udspille sig i 
tågeskoven omkring solopgang. Vi skal besøge en spilleplads for den ikoniske Anden-
Cock-of-the-rock. Her på spillepladsen samles forskellige hanner for at danse og synge 
foran hunnerne. Det er en helt unik og fantastisk oplevelse, som reservatet er særligt 
kendt for.   

Efter morgenens fantastiske naturshow skal vi med Angel ud at se Antpittaer. Angel har 
trænet vilde Antpittaer til at respondere på hans kald, hvilket gør det muligt at se disse 
ellers utroligt sky fugle på tæt hold. Antpittaer er normalt ekstremt svære at spotte, da 
de lever en meget skjult tilværelse i den tætte skovbund. Men Angel og hans kald har en 
meget høj succesrate.  

Efter en morgen med masser af oplevelser spiser vi morgenmad i reservatet, mens vi 
nyder synet af tågeskoven. Herefter kører vi videre mod Sachatamia Lodge, som også 
er et mindre, privatejet reservat. Det 120 hektar store reservat ligger op ad det 
beskyttede område Mindo-Nambilo og er et absolut hotspot for sjældne arter.  

Efter frokosten kører vi til San Tadeo Gardens, hvor ejeren Rolando har arbejdet hårdt 
for at skabe en lille oase særligt til tangarer og kolibrier. Efter besøget hos Rolando 
kører vi til byen Mindo og tjekker ind på vores hotel. 

Nøglearter: Andean Cock-of-the-rock, Giant Antpitta, Yellow-bellied Antpitta, 
Moustached Antpitta, Orchre-breasted Antpitta, Dark-backed Woodquail, Golden-
headed Quetzal, Crimson-rumped Toucanet, Cloud-forest Pygmy Owl, Beryl-spangled 
Tanager, Black-capped Tanager, Scaled Fruiteater, Sickle-winged Guan, Velvet-puple 
Coronet, Empress Brilliant, Crimson-rumped Toucanet. 

Paz de Las Aves Refugio: https://www.refugiopazdelasaves.com 

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost 

Overnatning i Mindo, Casa de Aista Alta (eller lignende)  

 

Dag 5: Skovens smukke manakiner  
Tidligt om morgenen kører vi mod Rio Salanche Reservatet. På dette fantastiske fugle-
spot er der gode muligheder for at se nogle af de arter, som er knyttet til den laveste 
del af tågeskoven. Dette lille reservat på omkring 100 hektar i Chocó-lavlandet er et 
reservat oprettet til beskyttelsen af fugle. Her er anrettet simple stisystemer og et 15 
meter højt fugletårn, hvorfra man kan observere arter, der er knyttet til livet i 
trækronerne.  

Vi spiser frokostmadpakke i reservatet, og herefter fortsætter vi til det højereliggende 
Milpes Fuglereservat i 1200 meter højde. I Milpe er der særligt gode chancer for at se de 
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utroligt smukke Manakiner. Området er særligt kendt for Cluc-winged Manakin og 
Golden-winged Manakin. Efter besøget i Rio Silanche og Milpe kører vi tilbage til Mindo, 
hvor vi overnatter.  

Nøglearter: Purple-chested Hummingbird, Chocó Trogon, Double-banded Graytail, 
Moustached/Criscom’s Antwren, Stub-tailed Antbird, Black-tipped Cotinga, Slate-
throated Gnatcatcher, Rose-faced Parrot, Scarlet-breasted Dacnis, Scarlet-and-white 
Tanager, Blue-whiskered Tanager, Green Thorntail, Club-winged Manakin, Golden-
winged Manakin. 

Milpe Bird Sanctuary: https://mindocloudforest.org/milpe-bird-sanctuary/ 

Rio Salanche Bird Sanctuary: https://mindocloudforest.org/rio-silanche-bird-sanctuary/ 

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost  

Overnatning i Mindo: Casa de Vista Alta (eller lignende)  

 

Dag 6: Chocós endemiske fugle 
Denne morgen vil vi primært opholde os omkring Mindo. Vi starter dagen med en tidlig 
morgenmad, hvorefter vi kører op ad højderyggen i denne del af bjergkæden. Vi vil 
primært se efter fuge langs en lille vej, men da denne vej kun tager turister op til 
Nambilo-vandfaldene, er den normalt ikke så befærdet.  

Afhængigt af aktiviteten af fugle i dette område tilpasser vi tiden vi er her. Vi flytter os, 
hvis vi ikke oplever den store aktivitet i dette område, som normalt er godt til en bred 
vifte af arter. 

 

Efter en god formiddag i felten vender vi tilbage til Mindo for at spise frokost. Herefter 
kører vi til Alambi-reservatet, som ligeledes ligger i Chocó-regionen, for at se på 
kolibrier og andre arter knyttet til denne region. Den meget fugtige Chocó-region, som 
spænder fra Colombias stillehavskyst, er et biodiversitets-hotspot, og hele 62 endemiske 
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arter er knyttet til Chocós våde tågeskove og fugtige lavlandsskove. I Alambi er ca. 90% 
af de samlede 120 hektar stadig primærskov, hvilket gør området så attraktivt. 

Om eftermiddagen vender vi tilbage til Quito, hvor vi overnatter.  

Nøglearter: Toucan Barbet, Flame-faced Tanager, Golden-naped Tanager, Scarlet 
Fruiteater, Club-winged Manakin, Flame-faced Tanager, Golden-naped Tanager, Green 
Honeycreeper. 

Alambi-reservatet: https://alambi-reserve.com/en/index.php 

Måltider inkluderet: morgenmad  

Overnatning i Quito: Hotel Vieja Cuba (eller lignende)  

 

Dag 7: Tundrahøjslettens ikoniske kondorer 
Vi kører mod Antisana-reservatet, som er et beskyttet naturområde i Andesbjergene 
med en høj densitet af økosystemer. I Antisana finder man alt fra højlandets 
tågeregnskov til ”paramo” (tundrahøjslette), som ligger i over 4000 meters højde. Vi vil 
i dag primært fokusere vores aktiviteter i paramoen.  

Dagen står i kondorens tegn i et af Ecuadors smukkeste reservater! Andeskondoren er 
kendt som verdens største rovfugl og hører til gribbefamilien. Kondoren er en meget 
truet fugl, og i Ecuador er kun registreret 103 kondorer. I Antisana er der dog rigtigt 
gode muligheder for at se denne majestætiske vestgrib. Andeskondoren er Ecuadors 
nationalfugl, og da Andesbjergkæden løber ned igennem hele Ecuador, og kondoren kun 
lever i disse bjerge, er den virkelig et sigende symbol på landet.  

Andeskondorerne i Ecuador har valgt at bosætte sig i Antisana på grund af de gode 
redemuligheder. Der er også mulighed for at se andre af Antisanas forunderlige dyr 
såsom hjorte, andesræve og mange fuglearter.  

Vi efterlader det smukke Antisanareservat for at spise en sen frokost, hvorefter vi 
fortsætter mod Papallactas varme kilder. Når vi ankommer til vores lodge, er resten af 
eftermiddagen fri til at nyde de varme kilder, som ligger lige foran vores private hytter. 

Nøglearter: Andean Condor, Black-chested Buzzard Eagle, Black-faced Ibis, Andean 
Lapwing, Andean Gull, Silvery Grebe, Andean Teal, Black-winged Ground Dove, 
Ecuadorian Hillstar, Stout-billed Cinclodes, Many-striped Canastero, Paramo Pipit, Giant 
Hummingbird. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost (madpakke). 

Overnatning: Termas de Papallacta 
 

Dag 8: Kolibrier, kolibrier, kolibrier 
Vi starter tidligt med en morgentur inden morgenmaden i området omkring lodgen. 
Herefter forsætter vores rejse mod de østlige tågeregnskove. På vejen stopper vi ved et 
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lille privat reservat, som hedder ”Guango”. Dette reservat er specielt kendt for de 
mange kolibrier.  

Her er virkelig en summen og et mylder af disse små, skønne fugle ved deres 
nektarautomater. Her er absolut fantastiske muligheder for at studere de fantastiske 
små skabninger og få billeder på helt tæt hold!  

Når vi har nydt en kop kaffe, fotograferet og studeret kolibrier, forsætter vi til den lille 
by Baeza, hvor vi spiser frokost. Efter frokosten forsætter vi mod de lavere dele af den 
østlige højlands-tågeregnskov til San Isidro Lodge. Afhængigt af hvornår vi ankommer til 
lodgen, kan vi nå en kort tur ud inden aftensmaden. 

Nøglearter: Tyrian Metaltail, Buff-winged Starfrontlet, Scarlet-bellied Mountain Tanager, 
Tawny-breasted Antpitta, Blue-backed Conebill, Glowing Puffleg, Sword-billed 
Hummingbird, Rufous-bellied Seedsnipe, Red-rumped Bush Tyrant, Andean Guan, Gray-
breasted Mountain Toucan, Turquoise Jay, Scarlet-bellied Lacrimose, Buff-breasted 
Mountain Tanager, Hooded Mountain Tanager. 

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: San Isidro Lodge (eller lignende) 

 

Dag 9: San Isidro fuglelodge 
Cabañas San Isidro og de umiddelbare omgivelser kan prale af en liste på mere end 330 
forskellige fuglearter. San Isidro ligger i godt 2000 meters højde, men stisystemerne 
omkring lodgen spænder fra ca. 1900-2400 m.o.h, hvilket giver mulighed for at se 
mange arter knyttet til forskellige habitater i området.  

Dette er en ideal base til at observere nogle af arterne, der er knyttet til Andesbjergenes 
tempererede zone og helt ned til den subtropiske zone. Vi bruger hele dagen på 
stisystemerne omkring lodgen. Langs vejen til lodgen er der også rigtig gode 
muligheder for at se fugle knyttet til det mere åbne landskab. 
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Nøglearter: Black-and-white Owl, White-bellied Antpitta, Golden-collared Honeycreeper, 
Masked Trogon, Russet-backed Oropendola, Inca Jay, Rufous-crowned Tody Flycatcher, 
Pale-eyed Thrush, Glossy Thrush. 

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: San Isidro Lodge (eller lignende) 
 

Dag 10: Farver i den montane, stedsegrønne skov 
I dag bevæger vi os til den øvre del af Amazonas. Vores første stop er et privat reservat 
kaldet Narupa. Dette reservat er opkaldt efter en palmeart, man finder lokalt i den 
østlige del af provinsen Napo. Reservatet blev oprettet i 2006 med målet om at 
beskytte resterne af den nedre, montane, stedsegrønne skov, da denne er stærkt truet 
af skovfældning for at skabe plads til landbruget.  

Efter en tur rundt i Narupa fortsætter vi turen til Wildsumaco. Vi stopper på vejen, hvis 
vi ser spændende fugle, dyr eller andet. Ved ankomst til Wildsumaco tjekker vi ind på 
vores værelser, og derefter kan man nyde en kold øl på den hævede terrasse, mens man 
studerer lodgens mange kolibrier, tangarer, og en gang imellem kommer tamariner 
(små silkeaber) også meget tæt på lodgen.  

Nøglearter: Black-billed Mountain Toucan, White-capped og Grass-green Tanager, 
Slate-crowned Antpitta, Rufous Spinetail, Green-and-black Fruiteater, Long-tailed 
Antbird, Slaty-backed Chat Tyrant, Black-chested Fruiteater, Golden-eyed 
Flowerpiercer, Yellow-throated Tanager, Chestnut-bellied Thrush, White-tailed Hillstar, 
Cliff Flycatcher, Lemon-browed Flycatcher, Paradise Tanager, Crested Oropendola, 
Yellow-browed Sparrow, Black-billed Thrush. 

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Wildsumaco Lodge (eller lignende)  

 

Dag 11: Wonderful Wildsumaco 
Vores lodge er det perfekte sted at trække sig tilbage fra civilisationen og genfinde 
forbindelsen til naturen. Stedet er omkranset af fantastisk tågeregnskov, som er så 
frodigt, at det næsten ikke er til at forstå eller forklare. Ranker af klatreplanter baner sig 
vej gennem bregner og mosser for at finde en solstråle, som trækronerne ikke fik 
opfanget. Skoven tager én til en anden verden – en verden vi kun kender fra eventyr.  

Efter morgenmaden skal vi på vandring i denne fantastiske skov for at høre om både 
planternes stille krig om sollys og nyde nogle af de spændende fugle, der lever et 
isoleret liv i skoven. Wildsumaco er et af de bedst bevarede tågeregnskovsområder i 
hele Ecuador, og folk kommer fra hele verden for at nyde den fortryllende skov og dens 
fugle.  

Dagen er i fuglenes tegn, og vi skal både vandre ad små stier og observere fugle fra 
lodgens terrasse. Wildsumaco Lodge ligger på kanten af den østlige Andesskråning i 
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1480 meters højde. Skoven spænder fra 1200 meter til ca. 1600 meters højde. Der er 
fantastiske panoramiske udsigter over Rio Pucuno-dalen. 

Nøglearter: Yellow-throated Spadebill, Gray-tailed Piha, Military Macaw, Spot-winged 
Parrotlet, Plain-winged Antwren, White-streaked Antvireo, Foothill Screech Owl, 
Crimson-bellied Woodpecker, Foothill Elaenia, Wing-banded Wren, Scarlet-breasted og 
Fierythroated Fruiteater, Black-billed Treehunter, Lined Antshrike, Dusky Spinetail, 
Squirrel Cuckoo, Marble-faced Bristle Tyrant, Slaty-capped Flycatcher og Dusky-capped 
Flycatcher, Napo Sabrewing, Gould’s Jewelfront, Black-throated og Violet-fronted 
Brilliant, Many-spotted Hummingbird, Golden-tailed Sapphire, Gorgeted Woodstar, 
Wire-crested Thorntail. 

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Wildsumaco Lodge (eller lignende)  
 

Dag 12: Tilbage til civilisationen 
Vi har morgenen til at se på lidt flere af områdets spændende arter indtil middagstid. 
Efter en tidlig frokost kører vi retur mod Quito.  

Nøglearter: Yellow-throated Spadebill, Gray-tailed Piha, Military Macaw, Spot-winged 
Parrotlet, Plain-winged Antwren, White-streaked Antvireo, Foothill Screech Owl, 
Crimson-bellied Woodpecker, Foothill Elaenia, Wing-banded Wren, Scarlet-breasted og 
Fierythroated Fruiteater, Black-billed Treehunter, Lined Antshrike, Dusky Spinetail, 
Squirrel Cuckoo, Marble-faced Bristle Tyrant, Slaty-capped Flycatcher og Dusky-capped 
Flycatcher, Napo Sabrewing, Gould’s Jewelfront, Black-throated og Violet-fronted 
Brilliant, Many-spotted Hummingbird, Golden-tailed Sapphire, Gorgeted Woodstar, 
Wire-crested Thorntail. 

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost 

Overnatning i Quito: Hotel San Francisco (eller lignende)  
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Dag 13: I kolonitidens spor 
Efter morgenmaden tjekker vi ud af vores hotel. I dag skal vi på en halvdags byrundtur i 
en af de første byer i verden, der blev anerkendt som en verdensarv under UNESCO. På 
vores byrundtur besøger vi den gamle bydel på en tidsrejse tilbage til det 16. og 17. 
århundrede, hvor folk mødtes på plazaer og i parkerne.  

Vi skal nyde Quitos flotte kolonistils-arkitektur og besøger blandt andet Plaza Grande til 
minde om uafhængighedsdagen for Ecuador. Herefter skal vi besøge Jesuit-kirken La 
Compañia. Vi skal også gå en tur igennem Quitos ældste kvarter La Rondo, og høre om 
hvordan dette kvarter spillede en stor rolle for blandt andet kunstnere og poeter.  

Vi kan nå en frokost i den gamle bydel, inden vi køres til lufthavnen, hvor vi tjekker ind 
og flyver tilbage mod Danmark 

Måltider inkluderet: Morgenmad (på hotellet) og mad på flyene. 
 

Dag 14: Hjemkomst til København 
Vi ankommer til Kastrup Lufthavn sidst på eftermiddagen.  
 

Pris: se panoramatravel.dk 
 

Turen inkluderer 
• Fly København – Quito, retur 
• Lokal, engelsktalende fugleguide 
• Dansktalende rejseleder med stort kendskab til Ecuadors natur 
• Privat transport under hele rejsen 
• Alle entréer til reservater og fuglesteder 
• Alle udflugter ifølge program 
• Alle hoteller og lodges i delt TWIN-værelse 
• Måltider ifølge program 
• Entré til kirken La Compañia i Quito 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Drikkepenge til lokale guider, dragere og chauffør 
• Visse måltider, som ikke er inkluderet i programmet 
• Drikkevarer 

 


