PROMOTION DREAM TRIPS
De M/Y Grace in
de Galapagos.

REISAANBIEDING
14-daagse reis
Ecuador en
Galapagoseilanden vanaf
€ 10.950 p.p.

TERUG NAAR
DE NATUUR IN ECUADOR
Ecuador is het kleinste land in de ruige en spectaculaire Andes, maar
kent een ongelooflijke verscheidenheid aan ecosystemen, die zelfs de
meest verwende reiziger zullen verbazen.
Niet ver van hoofdstad Quito ligt een
uniek maar bedreigd ecosysteem dat het
overgangsgebied vormt tussen het nevelen regenwoud. Er zijn tenminste 1500
inheemse plantensoorten en meer dan
500 diersoorten te vinden, en het gebied
is een waar paradijs voor vogelliefhebbers.
Ook voor niet-vogelliefhebbers, trouwens.
Wie zijn intrek neemt in de prachtige
Mashpi Lodge, onbreekt het aan niets.
Vanuit het ligbad is er vrij zicht op de
omringende jungle. Gepassioneerde,
kundige gidsen nemen u mee op diverse
ontdekkingstochten. ’s Avonds kunt u
genieten van service van wereldklasse
en een uitstekende gastronomie.

zeeleeuw op u af tijdens het snorkelen,
of bent u getuige van een fregatvogel die
zijn felrode keelzak opblaast om indruk
te maken op een vrouwtje. Ontspan op
het zonnedek, toost op een mooie dag,
en laat u in de avond culinair in de watten
leggen voordat een nieuwe dag vol
avontuur aanbreekt.

Fregatvogels in het wild.

Aan boord van de M/Y Grace
door de Galapagos-archipel

Het tweede deel van deze reis voert u
naar de plek waar Charles Darwin de
inspiratie vond voor zijn beroemde
evolutietheorie: de Galapagos-archipel.
Deze eilandengroep ligt ter hoogte van
de evenaar in de Stille Oceaan. Onder
leiding van Quasar Expeditions vaart
u aan boord van de M/Y Grace, de
voormalige huwelijksboot van Prinses
Gracia en Prins Rainier van Monaco.
Samen met toegewijde gidsen onderneemt
u dagelijks diverse activiteiten om deze
bijzondere omgeving te ontdekken.
Misschien komt er wel een nieuwsgierige

Hoogtepunten
• Stadstour Quito met een
privébezoek aan het Santo
Domingo-klooster.
• Verblijf Mashpi Lodge in het
Nevelwoud o.b.v. volpension
incl. excursies.
• 7 nachten / 8 dagen Galapagosexpeditiecruise aan boord van
de M/Y Grace o.b.v. volpension
incl. excursies.
• Deskundige, Engelssprekende
(privé)gidsen.
Reissom
Deze rondreis is te boeken vanaf
€ 10.950 p.p. (bij 2 personen),
exclusief de intercontinentale
vluchten met KLM: Amsterdam –
Quito/Guayaquil – Amsterdam.
Meer lezen over deze reis?
Bezoek sapapanatravel.nl/
klm-ecuador-2018.
Over Sapa Pana Travel
Al 15 jaar zijn wij 100% LatijnsAmerikakenner, gespecialiseerd
in individuele maatwerkreizen en
exclusieve autoreizen. Met onze
specialistische kennis en een
professioneel netwerk ter plaatse
streven wij naar onvergetelijke
reiservaringen voor de echte
reisliefhebbers. Het is mogelijk
om deze reis aan te passen aan
uw wensen. Neem voor een
persoonlijk reisadvies op maat
vrijblijvend contact op met een
van onze reisspecialisten.
Meer informatie
Sapa Pana Travel
Capucijnenpoort 6
5211 EC ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073 610 62 04
info@sapapanatravel.nl
sapapanatravel.nl

Omringd door natuur en
luxe in de Mashpi Lodge.
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