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Ecuador - naturbevarelse med 
Randers Regnskov 

 

Vil du opleve Sydamerikas rige biodiversitet og samtidig hjælpe med at bevare den? Tag 
med Panorama Travel og Randers Regnskov til Ecuador på en livsbekræftende 
oplevelsesrejse. På denne unikke rundrejse oplever du både nogle af Ecuadors højde-
punkter, mens du kommer helt ind under huden på naturen. Vi oplever alt fra den fugtige 
tågeregnskov, det mangfoldige hotspot, Bigai, på kanten af Amazonbassinet, og det 
forunderlige Andeshøjland.  

Oplev regnskoven med eksperterne 
Rasmus Nielsen eller Christian Posch følger med som rejseleder på hele turen. Rasmus har 
med sin baggrund som biolog og tidligere chef for dyreafdelingen i Knuthenborg 
Safaripark har en omfattende viden om dyr og planter, og i kraft af hans store 
rejseledererfaring er han vant til at håndtere naturens luner og tackle de uventede, der 
opstår. Christian er uddannet dyrepasser og arbejder bl.a. med fugle og naturbevarelse. 
Han har været dybt inde i Ecuadors regnskov. 

I regnskovsområdet Bigai har vi desuden glæde af områdets rangere, som har et 
indgående kendskab til netop Bigais dyr og planter. Vi hører om Randers Regnskovs 
arbejde med at bevare denne unikke naturperle. Bigai fungerer som en bufferzone, der 
skal forhindre olieselskaber, tømmerindustrien, landbruget og veje i at trænge ind i den 
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sårbare nationalpark. Det er normalt ikke tilgængeligt for besøgende, men vi har helt 
særlig tilladelse, fordi turen sker i samarbejde med Randers Regnskov, som ejer et stort 
område i Bigai. 

Denne rejse er en unik mulighed for at opleve, føle, se, lugte, høre og mærke, hvor 
forunderlig naturen i Ecuador er indrettet. 

• Oplev Quito og dens vidunderlige gamle bydel 
• Tag på ride- eller vandretur i Andesbjergene i søgen efter kondorer 
• Bad i varme kilder og slap af i Papallacta 
• Kig efter fugle i tågeregnskoven og på en af Ecuadors bedste øko-lodges  
• Lær om regnskoven og dens bevarelse i Bigai med biolog Rasmus Nielsen 
• Se den fantastiske Cotopaxi-vulkan og tag på vandretur ved Limpiopungo-søen 

VÆR MED TIL AKTIVT AT BEVARE REGNSKOVEN I ECUADOR!! 

Panorama Travel donerer et betydeligt beløb til Randers Regnskovs Naturfond, så den 
kan opkøbe og beskytte mere af den sårbare primærregnskov i Ecuador. Som deltager i 
rejsen er DU med til at bevare regnskoven. 

 

Dag 1: København - Quito 
Afrejse fra Københavns Lufthavn om morgenen med ankomst til Quito sidst på efter-

middagen. Ved ankomst kører vi til hotellet i den gamle bydel i Quito. Her modtager vi en 

briefing fra vores lokale specialist og naturguide om den helt unikke rejse vi skal på. 

Overnatning: Hotel San Francisco (eller lignende) 

 

Dag 2: Byrundtur i Quito 
Efter morgenmaden skal vi opleve Quito fra alle sider. Vi skal på opdagelse i den gamle 

del af Quito, som stammer tilbage fra den spanske kolonitid, hvor venner mødtes på torve 

og spadserede sammen gennem de smalle stræder. Vi ser de gamle kirker, Plaza Grande 

og de gamle boligkvarterer. Vi nyder arkitekturen fra kolonitiden og hører om Ecuadors 

spændende historie.  

Vi spiser frokost inde i den gamle bydel, hvorefter vi forsætter dagens rejse mod verdens 

midte, ”Ækvatorlinjen”, som ligger cirka 40 minutters kørsel fra Quito. Her besøger vi 

ækvatormonumentet, der er bygget til ære for den Franske Geodætiske Mission, som 

ankom til Ecuador i 1736. Vi skal også besøge Inti Ñan Museum (Solstien) og deltage i flere 

eksperimenter, der verificerer, at vi befinder os direkte på breddegrad (0°00’00”). Et 

udsigtspunkt med god udsigt over Quito er også inkluderet i byrundturen. 

Vi forlader hovedstaden og kører mod tågeskoven og vores lodge. Hvis man har svært 
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ved at falde i søvn, kan man om aftenen og natten besøge stederne nær lodgen, hvor der 

lægges mad ud til dyrene. Er man heldig, får man måske øje på en af de senest 

registrerede pattedyrsarter – den såkaldte olinguito eller ”halvbjørn” (bassaricyon 

neblina), hvis opdagelse blev offentliggjort i 2013. 

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Bellavista Lodge (eller lignende) 

 

Dag 3: Rød Klippehane, orkidéer og kaffe 
I dag skal vi besøge fuglereservatet ”Paz de las Aves”. Ecuador er kendt som et af verdens 

bedste steder at observere fugle, og der er i alt registreret omkring 1600 forskellige arter. 

Vi sørger for at tjekke ud af hotellet aftenen i forvejen, så vi kan starte dagen tidligt (ingen 

morgenmad på hotellet). Vi skal på udkig efter den fascinerende klippehane (rupicola 

peruvianus / kotinga / ”cock-of-the-rock”). Forhåbentlig får vi mulighed for at være vidner 

til hannernes optræden, hvor de synger og danser for at forføre hunnerne til parring. 

Vi fortsætter til Mindo for at spise morgenmad og kigge lidt på byen og områdets største 

sommerfuglefarm. Herefter tjekker vi ind på hotellet og går ud og spiser frokost. Om 

eftermiddagen besøger vi en orkidéhave og en lokal kaffeproducent, hvor vi lærer om 

den skønne arabica-kaffe, der dyrkes i Ecuadors højland.  

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Sachatamia Lodge (eller lignende) 
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Dag 4: Tågeskov og Cotopaxi Nationalpark 
Efter morgenmaden forlader vi hotellet og kører mod Andesbjergene og Cotopaxi 
Nationalpark. Cotopaxi er den højest beliggende, aktive vulkan i verden, og med sine 
5.897 meter er dette en sand mastodont indenfor vulkaner.  

Hvis vejret arter sig, venter der os en helt uforglemmelig udsigt over vulkanen. I 
nationalparken fortæller vores lokalguide om det specielle naturområde og om parkens 
planter og dyr. Vi vandrer rundt om Limpiopungo-søen, som ligger for foden af vulkanen. 
Omkring søen er der gode chancer for at se en masse vadefugle.  

Vi spiser frokost i de skønneste omgivelser på en lokal restaurant tæt på Cotopaxi, og 
bagefter er der tid til at gå lidt rundt på stierne, inden vi kører til vores hotel – den magiske 
Hacienda La Cienega. La Cienega er Ecuador næstældste hacienda, og i den skønneste 
kolonistil indlogeres vi i hyggelige omgivelser med synlige aftryk af spansk kolonihistorie.  

Måltider: Morgenmad og frokost 

Overnatning: Hacienda la Cienega (eller lignende) 

 

Dag 5: Antisanilla-reservatet, magiske kondorer og videre til Puembo 
Vi kører mod Antisanilla-reservatet. Det er et beskyttet naturområde med en høj 
koncentration af økosystemer. I Antisanilla finder man alt fra højlandets tågeskov til 
paramo (tundrahøjslette), som ligger i over 4000 meters højde. Reservatet er et beskyttet 
område i Andesbjergene og har til opgave at danne en bufferzone op til Antisana 
Ecological Reserve.  

Dagen står i kondorens tegn i et af Ecuadors smukkeste reservater. Andeskondoren, der 
er kendt som verdens største rovfugl, hører til gribbefamilien. Kondoren er en meget truet 
fugl, og i Ecuador er kun registreret 103 kondorer. I Antisanilla har vi dog rigtigt gode 
chancer for at se denne majestætiske grib. Andeskondoren er Ecuadors nationalfugl, og 
da Andesbjergene 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 Antisanilla på grund af de gode redemuligheder.  

Vi skal ud på hesteryg (eller vandre) i disse smukke omgivelser for at lede efter 
kondorerne, og en absolut uforglemmelig tur venter os! Der er også mulighed for at se 
andre af Antisanillas dyr såsom hjorte, andesræve og mange fuglearter. Vi kan endda 
være heldige at den sjældne brillebjørn, som lever her i reservatet. 

Efter en formiddag fyldt med naturoplevelser i Andesbjergene spiser vi frokost og kører 
til vores hotel i Puembo. 

Måltider: Morgenmad og frokost 

Overnatning: Hostería Su Merced (eller lignende) 
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Dag 6: Fantastiske Wild Sumaco Lodge 
Efter en tidlig morgenmad kører vi til Guango Lodge, som ligger smukt i Andesbjergenes 

øvre tågeskov. Det er et godt sted at opleve kolibrier. Derefter fortsætter vi til Wild 

Sumaco Lodge, som er en af Ecuadors mest kendte økolodges og særlig kendt for sine 

mange fuglearter. Lodgen ligger på kanten af den østlige Andesskråning i 1480 meters 

højde. Skoven spænder fra 1200 meter til cirka 1600 meters højde. Der er fantastiske 

panoramiske udsigter over dalen Rio Pucuno.  

Wild Sumaco Lodge er det perfekte sted at trække sig tilbage fra civilisationen og 

genfinde forbindelsen til naturen. Stedet er omkranset af fantastisk primær tågeskov, som 

er så frodig, 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. 

Vi hører om planternes stille krig om sollyset, og vi kan nyde mange af de fantastiske 

fugle, der lever et isoleret liv i skoven. Wild Sumaco er et af de bedst bevarede 

tågeskovsområder i hele Ecuador, og folk kommer hertil fra hele verden for at nyde den 

fortryllende skov og dens fugle. Man kan vandre ad små stier i skoven, eller man kan 

slappe af og observere fugle fra lodgens terrasse.  

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Wild Sumaco Lodge (eller lignende) 
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Dag 7: Vandreture i tågeskoven, farvestrålende fugle og natvandring   
Vi begynder dagen med tidlig afgang sammen med lodgen lokale fugleguide for at se om 
vi kan være heldige se de små myrepittaer. Disse små, underlige fugle, der lever skjult i 
skovbunden, er nærmest umulige at se under normale betingelser. Netop her på lodgen 
er der en lille åbning i skoven, hvor de kommer frem tidligt om morgenen for at få 
regnorme. Vi vender tilbage for at få en god morgenmad.  

Resten af dagen har vi i området omkring Wild Sumaco. Her er masser af stisystemer 
igennem forskellige naturområder, og alt fra primær tågeskov, åbne græslandskaber og 
alt derimellem. Her er et væld af fugle men også flere arter aber, som vi vil forsøge at se 
efter.  

Eftermiddagen er afsat til afslapning på den vidunderlige terrasse, hvor kolibrier summer 
overalt omkring én.  

Efter aftensmaden kan vi tage en lille natvandring for at se på de dyr, der kommer frem 
efter mørkets frembrud. Insekter, amfibier og krybdyr er typisk fremme efter mørket 
falder på, og biodiversiteten er enorm blandt disse dyr.  

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Wild Sumaco Lodge (eller lignende)  
 

Dag 8: Videre til Coca 
Formiddagen er afsat til afslapning på terrassen med en god kop kaffe, eller man kan 

vandre langs stierne ved lodgen, inden vi mødes til frokost. Herefter forlader vi højlandet 

og kører ned i Amazonbassinet til byen Coca. Vi ankommer i løbet af eftermiddagen og 

tjekker ind på vores hotel. 

Under aftensmaden vil Rasmus Nielsen fortælle os om Bigai, som står på programmet de 

næste dage. Regnskovsområdet Bigai ejes af Randers Regnskovs Naturfond. Det er et 

utroligt sted, der er anerkendt som et af verdens mest biodiverse områder, og det er helt 

urørt regnskov. Bigai er normalt ikke tilgængeligt for gæster, men i dette særlige tilfælde 

har Randers Regnskov gjort en undtagelse og åbnet en fortryllende dør, der giver adgang 

til uforglemmelige oplevelser for Panorama Travels gæster. 

I Bigai kan vi forvente os et helt utroligt eventyr, som kun få mennesker får lov at opleve. 

Her skal vi tilbringe de kommende dage i Basecamp Bushmaster. Vi skal tømme 

fotofælder, gå på nattejagt efter ukendte arter, på vandreture gennem den fugtige og 

frodige regnskov, bade i vandfald og meget andet. Dette er en VIP-oplevelse og et af 

turens absolutte højdepunkter. Om aftenen pakker vi de mest nødvendige ting til de 

næste dages ophold og lader resten af bagagen stå på lodgen til vi kommer tilbage. 

Du kan læse mere om Bigai her: 
http://www.regnskoven.dk/laerbevar/naturbevarelse/bigai/ 



 
 

 
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 

Du kan læse mere om Randers Regnskovs Naturfond her: 
http://www.regnskoven.dk/laerbevar/naturbevarelse/randers-regnskovs-naturfond/ 

Måltider: Morgenmad og frokost 

Overnatning: Hotel el Auca (eller lignende) 
 

Dag 9: Bigai (Randers Regnskovs reservat) 
Efter en god morgenmad kører vi mod Bigai. I firhjulstrækkere kører vi omkring halvanden 
time indtil vejen stopper, og det ikke længere er muligt for os at komme videre i bil. Her 
venter der mulddyr, som skal bære vores baggage og proviant med ind til Basecamp 
Bushmaster. Vi skal vandre omkring 2 ½- 3 timer ind til vores basecamp, og det er en 
kæmpe oplevelse i sig selv. Ved ankomst hører vi om, hvordan alt foregår i en lille lejr dybt 
inde i regnskoven. Derefter er der lidt tid til at slappe af og nyde udsigten ud over den 
kæmpe lavlandsdal, der grænser op til Sumaco Galeras nationalpark og rummer et sandt 
bonanza af biodiversitet. Vi nyder en kold forfriskning i dagens sidste lys. Efter 
aftensmaden skal vi ud og se hvilke af skovens nataktive dyr, vi kan finde. Rasmus Nielsen 
fortæller spændende historier om dyrene og om hvorfor netop de dyr er så godt tilpasset 
denne fantastiske skov. I Bigai har Randers Regnskov registreret alt fra jaguarer, pumaer, 
margay-katte, tapirer, kæmpebæltedyr, navlesvin og meget mere! 

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Basecamp Bushmaster 
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Dag 10: Bigai (Randers Regnskovs reservat) 
Vi begynder dagen med en tidlig morgenmad. Vi skal på en lille ekspedition ned til floden. 
Det er en cirka 4 timers vandretur (med pauser) gennem frodig regnskov. Vi vandrer ad 
stier, der fører os gennem den primære regnskov, som Randers Regnskov netop gør så 
meget for at bevare. Undervejs fortæller vores guide om planter, dyr og selve området. 
Når vi kommer frem til floden, er der lidt tid til afslapning og udforskning af området. Det 
er en spektakulær vandretur, der i varmen, fugtigheden og frodigheden giver os et 
indtryk af, hvordan Amazonbassinets regnskov virkelig er. Om aftenen laver vi bål, hygger 
og snakker om alle de indtryk, vi har fået i løbet af dagen. Vi skal sove i (specielle) hænge-
køjer ved floden og falde i søvn til bålets knitren og regnskovens lyde. 

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Hængekøjer ved floden i nærheden af Basecamp Bushmaster 

 

Dag 11: Bigai (Randers Regnskovs reservat) 
Efter morgenmaden pakker vi vores rygsække og begynder at vandre tilbage til vores 
basecamp. Vi indsamler de fotofælder, vi har opsat dagen forinden, så vi kan tjekke dem 
for spændende billeder og optagelser, når vi kommer retur til Basecamp Bushmaster. 
Turen tilbage tager os igen cirka 4-5 timer. Når vi kommer tilbage til vores lejr, er der 
afslapning og et velfortjent bad. 

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Basecamp Bushmaster 

 

Dag 12: Bigai – Papallacta Hot Springs 
Vi forlader denne skønne naturperle vel vidende, at netop vores besøg har været med til 
at bevare endnu mere af dette fantastiske område. Panorama Travel donerer nemlig en 
betydelig del af overskuddet fra denne rejse til Randers Regnskovs Naturfond, så den kan 
opkøbe mere regnskov i området og beskytte den vidunderlige biodiversitet. 

Vi vandrer tilbage til opsamlingsstedet, hvor firhjulstrækkerne venter på os og kører os til 
Loreto City. Herfra kører bussen os til Papallactas varme kilder. Undervejs stopper vi og 
nyder Hollinvandfaldene og Guangoreservatet. 

Når vi ankommer til lodgen, er det sidste af eftermiddagen fri til at slappe af og nyde de 

varme kilder, som ligger lige foran vores private hytter. Papallactas kilder er den perfekte 

afslutning på en rejse, der har taget os gennem fantastiske landskaber fra det golde 

højland til tropiske regnskove. Vi spiser afskedsmiddag sammen og nyder de skønne 

omgivelser på Papallacta Hot Springs. 

Måltider: Morgenmad og aftensmad 

Overnatning: Termas de Papallacta (eller lignende) 
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Dag 13: Papallacta – Quito – København 
Formiddagen kan vi stadig nyde i de varme kilder. Efter frokost kører vi til lufthavnen i 
Quito, hvorfra vi flyver tilbage til Danmark om eftermiddagen. 

Måltider: Morgenmad og frokost (øvrige måltider på flyet) 

 

Dag 14: Hjemkomst til København 
 

 

Pris: se panoramatravel.dk 
 

Prisen inkluderer 
• Fly København – Quito, retur 

• Overnatninger på gode hoteller og lodges ifølge program (i delt dobbeltværelse) 

• Transport i egen bus 

• Halvpension dag 4, 6, 8, 12-13 

• Helpension dag 2-3, 5, 7, 9-11 

• Alle entréer i henhold til programmet inkl. nationalparker og reservater 

• Dansk rejseleder med omfattende viden om naturen (biolog Rasmus Nielsen) 

• Særlig tilladelse til ophold i Randers Regnskovs naturområde Bigai 

• Lokale, engelsktalende guider 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 

• Drikkepenge til lokale guider, dragere og chauffører 

• Enkelte måltider ifølge program 

• Drikkevarer 

• (Evt. tillæg for eneværelse: se hjemmeside) 

• (Evt. forlængelse med Galapagosøerne (5 dage) – kontakt Panorama Travel for pris) 


