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Galapagos 
- klassisk ø-hop fra Santa Cruz 

 

 

Dag 13: Quito – Galapagos (Santa Cruz) 
I flyver fra Quito til Galapagos, hvor i modtages af jeres lokale naturvejleder i Baltra 
Lufthavn. Sammen krydser i den smalle Itabaca-kanal, som adskiller øerne Baltra og 
Santa Cruz, og fortsætter op i højlandet til en gård, hvor i spiser frokost. Om efter-
middagen besøger i et skildpaddereservat og oplever kæmpeskildpadder i deres 
naturlige habitat. Samtidig har i mulighed for at nyde højlandets rige fugleliv, inden i 
spiser til aften. 

Måltider: morgenmad og frokost 

Overnatning: Hotel på Santa Cruz, Casa Del Lago (eller lignende) 
 

Dag 14 og 15: Besøg på andre øer 
I sejler til en af naboøerne – Bartolomé, Santa Fe eller North Seymour. Valget af øer 
afhænger af pladssituationen på bookingtidspunktet. Hver ø har sit unikke dyreliv, og 
snorkeldykning fra båden er et af højdepunkterne. 

BARTOLOMÉ er kendt for ”Pinnacle Rock” – en tårnhøj obelisk, der rejser sig fra kysten og 
er det mest kendte vartegn på øerne. Galapagos-pingviner – den eneste pingvinart nord 
for ækvator – spankulerer langs vulkanske skråninger. Søløver døser på klipperne og er 
parate til at glide i vandet og lege med forbipasserende snorkeldykkere. Lige under 
overfladen svømmer stimer af tropiske fisk ind og ud mellem klipperne forbi søpindsvin, 
søanemoner og søstjerner.  
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En perfekt halvmåneformet, hvid-pink strand ligger lige øst herfor. Havskildpadder 
anvender stranden som redeplads og kan sommetider ses i det lave vand eller på 
stranden, når de hviler efter at have gravet hul i sandet og lagt æg. En kilometer derfra 
ses pingviner som sort-hvide pletter på klipperne. En sti med trapper fører op til toppen 
af Bartolomé. Ruten er ikke svær og er et sandt museum af vulkanologi.  

Stedet har været uberørt efter seneste udbrud, hvor kegler illustrerer forskellige stadier 
af erosion, og lavatunneller danner bobslædeagtige spor ned fra toppen. Herfra bliver 
man belønnet med spektakulære udsigter over Isla Santiago og Jamesbugten mod vest, 
og langt nede ses Pinnacle Rock og stranden, hvor skibet ligger i det krystalblå vand. 

SANTA FEs besøgsområde ligger i læ bag en køn bugt i det nordøstlige hjørne af øen. 
Den lille ø er skabt er undersøisk basaltlava, som blev skubbet opad for 4 millioner år 
siden. I dag er meget af det dækket af en skov af kæmpekaktusser. Den navnløse bugt 
med sandbund og turkist vand gør indtryk ved ankomsten. I den naturlige havn kan man 
snorkle med unge søløver. Stimer af forskellige tropiske, farvestrålende fisk, rokker og 
harmløse revhajer er også hyppige gæster i bugten.  

Fra bugten går to stier ind på øen. Den første er en anstrengende vandring op til et 
højdedrag med flotte udsigter (1,5 km hver vej). Den anden er et kortere ”loop” (800 m), 
som går gennem tør vegetation og kaktusskov, hvor man kan se leguaner. Mange 
særprægede planter kan betragtes undervejs - fx kæmpekaktusserne (opuntia) – og har 
man alle sanser i brug, kan man høre rumsteren i krattet og måske være så heldig at få 
et glimt af den meget sjældne, endemiske rotte. Galapagos-duen er derimod almindelig 
langs stien ligesom den store græshoppe ”painted locust” (schistocerca melanocera). 
Højdepunktet er den lysfarvede leguan, som også kun findes på Santa Fe. 

NORTH SEYMOUR blev løftet op fra havbunden ved seismisk aktivitet, and øens fortid 
som havbund forklarer måske dens flade profil. Klipper på et par meters højde former 
kystlinjen, som siddeplads for måger. En beskeden skov af aromatiske sølvgrå Palo 
Santo-træer står som oftest uden blade, og venter på at regnen skal få dem i blomst. 
North Seymour summer af liv, og du oplever måske af skulle lade en søløve eller 
havleguan passere. Blåfodede suler ligger på rede langs stien, hvor hannerne udfører 
deres rituelle dans.  

Længere fremme giver klippekysten plads til hvidt sand, og store flokke af pelikaner 
samles i deres dykke-bombende ædeorgie – det er vindue tilbage til fortiden. Stien 
drejer væk fra kysten og afslører fregatfuglens største redeområde på Galapagos. Disse 
enorme, mørke akrobater har et vingepand på to meter, og hannerne - med deres røde, 
oppustede strubesæk – sidder i de lave buske og vogter over deres store unger.  

På stranden Las Bachas lægger havskildpadder deres æg i det hvide koralsand. På 
stranden ses også havleguaner, og lagunen frekventeres af flamingoer. Et nyere 
besøgsområde, Dragebakken (Cerro Dragon) er en brakvandslagune, som også 
tiltrækker flamingoer, stylteløbere (himantopus), ænder og andre fugle. En kort 
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vandring til toppen af en bakke belønner én med redepladser for leguaner og en 
fantastisk udsigt. 

Måltider: morgenmad og frokost 

Overnatning: Hotel på Santa Cruz, Casa Del Lago (eller lignende) 

 

Dag 16: Santa Cruz (Tortuga Bay) 
Efter en tidlig morgenmad besøger i Tortuga Bay (Skildpaddebugten). I vandrer 
gennem en skov af kæmpekaktusser og ankommer til en strand, hvor havleguanerne 
(amblyrhynchus cristatus) har deres reder. I fortsætter til en anden del af stranden, som 
byder på mangrover, kolonier af pelikaner, blåfodet suler (sula nebouxii), måger og 
fregatfugle. Derefter sejler i en tur i bugten, inden i vender tilbage til hotellet. 

Måltider: morgenmad og frokost 

Overnatning: Hotel på Santa Cruz, Casa Del Lago (eller lignende) 
 

 

Dag 17: Galapagos – Quito 
Efter morgenmaden kører i til lufthavnen og flyver tilbage til kontinentet. Ved 
ankomsten til Quito køres i til hotellet. Resten af dagen er på egen hånd. 

Måltider: morgenmad 

Overnatning: Casa Joaquin (eller lignende)  
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Dag 18: Egen tid i Quito og hjemrejse 
Formiddagen er på egen hånd i Quito. Om eftermiddagen kører i til lufthavnen og flyver 
hjem til Danmark. 

Måltider: morgenmad 

 

Dag 19: Hjemkomst 
I ankommer til København om eftermiddagen. 

Måltider: på flyene 
 
 

Pris:  se panoramatravel.dk  
 

Rejsen inkluderer 
• Fly Quito – Galapagos, retur 

• Lokal engelsktalende naturvejleder  
• Transport til lands og vands 
• Overnatning på gode hoteller ifølge program 
• Udflugter ifølge program 
• Halvpension dag 13-16 
• Kvartpension dag 17-18 
• Snorkeludstyr 

 

Ikke inkluderet 
• Entré til Galapagos National Park (100$) 
• ”Transit control card” (20$)  

• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Drikkepenge til lokale guider, dragere og chauffører 
• Enkelte måltider ifølge program 
• Drikkevarer 
• (Evt. tillæg for eneværelse) 


