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Van de Galápagoseilanden tot koloniale pareltjes en van 

zandstranden tot besneeuwde vulkanen... hier vindt u in één 

oogopslag de grootste bezienswaardigheden van Ecuador.
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r Avenue van de Vulkanen. Deze besneeuwde 
toppen van het Andesgebergte vormen de ruggen
graat van Ecuador. Het berglandschap nodigt uit tot 
trektochten en beklimmingen. Zie blz. 165.

r Otavalo. De beste plek om de cultuur van de Andes 
op te snuiven is de uitstekende textielmarkt van 
Otavalo. In de omgeving liggen meren, haciendas en 
het koloniale Ibarra. Zie blz. 155.

s Cuenca. De koepels van de 19eeeuwse Catedral 
Nueva vormen een harmonieus geheel met de andere 
gebouwen van Cuenca. De stad staat op de 
Wereld erfgoedlijst van de Unesco en is een 
van de best bewaard gebleven koloniale 
steden van LatijnsAmerika. Zie blz. 185.

s Baños. Deze toeristi sche trekpleister in de Andes 
kan bogen op bronnen die verwarmd worden door een 
vulkaan, en twee nationale parken. Zie blz. 172.

Het beste van ecuador: 
topbezienswaardigHeden



t o p b e z i e n s w a a r d i g H e d e n  ◆  7

r De noordkust. Springende walvissen, water
sporten en archeologische opgravingen die tot de 
oudste van de beide Amerika’s behoren. Zie blz. 231.

v Galápagoseilanden. Deze eilanden pronken met 
een unieke fauna die zich van verrassend dichtbij laat 
bewonderen. Onder water komt u zeeleeuwen, haaien 
en zeeleguanen tegen. Zie blz. 273.

s Ingapirca. Deze nederzetting is aan het eind van 
de 15e eeuw gebouwd in opdracht van Incavorst 
HuaynaCapac en is het best bewaarde overblijfsel uit 
de prekoloniale tijd in Ecuador. Het complex biedt 
onder andere een zonnetempel. Zie blz. 193.

s Lodges in het Amazonegebied. Neem het vlieg
tuig, stap over in een kano en betreed het meest 
gevarieerde ecosysteem ter wereld. Zie blz. 204.

r Quito. In de historische ‘oude stad’ van Quito zijn 
tal van barokke kerken te vinden, zoals de indruk
wekkende La Compañía de Jesús. Zie blz. 127.



Het beste van ecuador:  
andere Hoogtepunten
De fauna, het aanbod aan avontuurlijke sporten en de kunstnijverheid zijn 

slechts een paar van de attracties van dit kleine, maar afwisselende land. 

Hier vindt u de hoogtepunten die Ecuador verder nog te bieden heeft.

8

De Galápagos
eilanden. Het 
beroemdste natuur
reservaat ter wereld en 
de plek waar Darwin zijn 
evolutie theorie ont
wikkelde. Zie blz. 273.
Parque Nacional 
Machalilla. De meeste 
bezoekers komen om  
de walvissen rond het 
Isla de la Plata te 
bekijken, maar op het 
eiland zelf zijn ook 
fregatvogels en gevlekte 
rotspelikanen te be 
won deren. Zie blz. 247.

Parque Nacional Yasuní. 
Het grootste natuur
reservaat van Ecuador is 
het leefgebied van de 
schuwe jaguar en de 
luidruchtige brulaap.  
Zie blz. 53.  
Mashpi Biodiversity 
Reserve. Dit particuliere 
reservaat in het 
nevelwoud is alleen 
toegankelijk voor gasten 
van de luxe ecolodge op 
het terrein. Er zijn hier 
al meer dan dertig 
inheemse vogelsoorten 
geteld. Zie blz. 148.  

De beste plaatsen om wilD te zien

Capilla del Hombre. 
Guayasamíns meester
werk in de wijk Bellavista 
in Quito is misschien wel 
het opvallendste voor
beeld van modernistische 
LatijnsAmerikaanse 
kunst op het continent.  
Zie blz. 143.  
Centro Cultural 
Libertador Simón 
Bolívar. Dit museum  
op de Malecón 2000  
in Guayaquil heeft een 

verzameling moderne 
kunst die tot de beste 
van Ecuador behoort, en 
ook een fascinerende 
antro pologische 
collectie. Zie blz. 257.
Museo Nacional del 
Banco Central. Dit 
museum in Quito pronkt 
met een collectie 
Ecuado raanse kunst 
die reikt van de pre
columbiaanse periode 
tot heden. Zie blz. 141. 

De beste musea

Gevlekte rotspelikanen, Galápagoseilanden. 

Blik op de Cerro Panecillo vanuit de ‘oude stad’  van Quito.

Sculpturen in de Capilla del Hombre.
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Salinas. De meest 
complete badplaats aan 
de kust van Ecuador.  
Zie blz. 263.  
Telefériqo. Deze kabel
baan in Quito brengt u 
naar de top van een 

heuvel die naast een 
actieve vulkaan ligt. Het 
uitzicht is fantastisch.  
Zie blz. 131.  
Museo Solar Inti Ñan. 
Dit kleine museum ten 
noorden van Quito ligt 
exact op de evenaar. De 
interactieve exposities 
zijn erg leuk voor kinde ren. 
Zie blz. 147. 

leuke uitjes voor gezinnen

La Compañía de Jésus. 
Deze kathedraal in Quito 
met zijn met goud beklede 
muren en plafonds is een 
van de indrukwekkendste 
kerken van Latijns
Amerika. Zie blz. 134.  
Catedral Vieja en 
Catedral Nueva. De 
‘oude’ en de ‘nieuwe’ 

kathedraal van Cuenca 
domineren het centrale 
plein. De Catedral Vieja is 
halverwege de 16e eeuw 
gebouwd, de Catedral 
Nueva aan het eind van 
de 19e eeuw en daar is 
onder andere een 
gekroonde Maria te zien. 
Zie blz. 186 en 187.  

inDrukwekkenDe kerken

Het prachtige interieur van de Iglesia de Santo Domingo, niet 
ver van de Iglesia de la Compañía de Jésus.

Over de Incaweg naar 
Ingapirca. Deze 
driedaagse trektocht is 
niet zo populair als zijn 
Peruaanse broertje, 
maar brengt u niettemin 
naar een magnifieke 
Incaruïne. Zie blz. 193.  
Beklimming van de 
Cotopaxi. Over ijs en 
sneeuw bereikt u na een 
klim van vijf tot acht uur 
de top van een van de 
hoogste actieve vulkanen 
ter wereld. Zie blz. 166.  
Surfen in Montañita. Dit 
surfoord aan de kust van 
de Stille Oceaan biedt alle 
faciliteiten die u zich maar 
kunt wensen. Zie blz. 248.  
Wildwatervaren in de 
Andes. Maak een 

meerdaagse tocht over 
de stroomversnellingen 
(klasse III en IV) aan de 
oostrand van het Andes
gebergte, regelrecht het 
hart van het Amazone
woud in. Zie blz. 208.  
Een ritje met de trein 
naar de Nariz del 
Diablo. Ecuador biedt 
spectaculaire treinreizen, 
waaronder de moeder 
van allemaal: de 
fascinerende tocht van 
Riobamba naar Sibambe 
over het zigzag traject 
van de Nariz del Diablo 
(Duivelsneus), een steile 
rotswand waarop op de 
een of andere manier 
een spoorlijn is aange
legd. Zie blz. 183.  

spannenDe avonturen

Wildwatervaren in de Andes.

Een ei laten balanceren op de 
evenaar in het Museo Solar 
Inti Ñan.

Een vrouwtje van de witnekkolibrie in vlucht.
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Er moet nog veel werk worden 
 verzet om de zeer gevarieerde 
 ecologie van Ecuador voor de 
 ondergang te behoeden. 

Het Ecuadoraanse ministerie van Milieu beheert 
momenteel 49 nationale parken, reservaten en be-
schermde gebieden, die in totaal 19 procent van 
Ecuadors landoppervlak beslaan. Mede dankzij de 
entreegelden die worden geheven voor de popu-
lairste nationale parken en reservaten (de Galápa-
goseilanden, Cotopaxi en Cotocachi-Cayapas) kun-
nen minder druk bezochte en ernstiger bedreigde 
reservaten worden gesubsidieerd.

De mangrovemoerassen in het kustgebied zijn 
van levensbelang als paaigrond voor allerlei soor-
ten zeevis. Sinds de jaren tachtig van de vorige 
eeuw zijn veel van die moerassen verdwenen door 
de aanleg van uitgestrekte garnalenkwekerijen. 
Om in elk geval een klein deel te beschermen zijn 
de reservaten Cayapas-Mataje en Manglares-  Chu-
rute gesticht. De lokale bevolking weet echter vaak 
niet eens dat dergelijke reservaten bestaan. Er is 
dan ook grote behoefte aan grootschalige voorlich-
ting over een duurzaam gebruik van de visstand 
binnen deze beschermde gebieden.

De waarde van ongerept bos
Al voordat de Spanjaarden Ecuador in de eerste 
helft van de 16e eeuw veroverden, werden in de 
centrale Andesvallei stukken nevelwoud geruimd. 
De bossen op de oostelijke hellingen zijn nooit ge-
kapt, omdat ze zo nat, ruig en ontoegankelijk zijn. 
Maar naarmate de Oriente door steeds meer we-
gen ontsloten raakte en kolonisten begonnen met 
de kap van het oude bestand mahoniebomen en 
elzen, zijn beschermde gebieden zoals de nationa-
le parken Llanganates en Sangay en het ecologisch 
reservaat Cayambe-Coca belangrijke toevluchts-
oorden geworden voor zeldzame diersoorten als  
de brilbeer, de bergtapir en de Andescondor. 

Een van de laatste aanwinsten is het Parque Na-
cional Cordillera del Cóndor, dat van ontbossing en 
projectontwikkeling gevrijwaard is gebleven door-
dat het langs de omstreden grens met Peru ligt. Tot 
de soorten die het beschermt behoren een zeld- 
zame vleesetende plant uit de zonnedauwfamilie 
(Droseraceae), de Andesbrilbeer en een endemi-
sche opossummuis (Caenolestes Cóndorensis). Het 

park is ook van cultureel belang voor de Shuar en 
Achuar en de Peruaanse Awajún en Wampis. 

Het Parque Nacional Yasuní, in de Oriente, wordt 
beschouwd als het in biologisch opzicht meest  
diverse gebied ter wereld. Zo zijn er op een stuk 
grond van 2 ha ruim negenhonderd boomsoorten 
geteld. De Unesco mag het park dan de status van 
biosfeerreservaat hebben toegekend, de brulapen 
en de jaguars van Yasuní moeten hun leefgebied 
nog altijd delen met oliemaatschappijen en door  
de overheid gestimuleerde groepen migranten die 
er nederzettingen stichten. Milieuactivisten staan 
buitengewoon argwanend tegenover dit experiment, 
vooral omdat de westelijke helft van het nabijgele-

gen reservaat Cuyabeno ook al bezaaid is met olie-
putten en nederzettingen van kolonisten.

Bemiddelen in conflicten over landgebruik vormt 
misschien wel de grootste uitdaging voor het minis-
terie van Milieu. Veel activiteiten die vaak schadelijk 
zijn voor het milieu, zoals houtwinning, veehouderij, 
mijnbouw en oliewinning, worden namelijk door 
andere federale instanties wel toegestaan in be-
schermde gebieden. Cynici betitelen deze dan ook 
vaak als ‘papieren parken’, omdat er nog steeds 
geen sprake is van een gerichte milieupolitiek. Toch 
is het opmerkelijk dat een land met zulke beperkte 
hulpmiddelen de vooruitziende blik heeft gehad om 
natuurgebieden aan te wijzen die het waard zijn 
voor de toekomst bewaard te blijven. ❑

Nationale parken

In het Parque Nacional Machalilla.
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Het Ecuadoraanse hoogland wordt tot in de 
verste uithoeken bewoond door inheemse 
bevolkingsgroepen, waarvan sommige af-

stammen van autochtone bewoners, andere van 
de Inca’s en weer andere van volken die door de 
Inca’s naar deze streek zijn gedreven. 

Europeanen en indígenas staan al bijna vijf-
honderd jaar met elkaar in contact, en de invloed 
van de westerlingen is dan ook sterk voelbaar. 
Taal, kleding, voedsel, huisvesting en geloof heb-
ben allemaal Europese kenmerken. Die invloed is 
echter wederzijds: meer dan de helft van de voed-
selgewassen die tegenwoordig overal elders in de 
wereld worden genuttigd, is van Noord- of Zuid-
Amerikaanse origine en werd pas na de komst  
van de Europeanen naar andere werelddelen ge-
exporteerd. De bekendste voorbeelden hiervan 
zijn mais en aardappelen, de pijlers van de econo-
mie van de Inca’s.

Een eigen cultuur
De inheemse bevolking van Ecuador heeft ge-
woonten behouden die dateren van vóór de komst 
van de Spanjaarden. De verschillende etnische 
bevolkingsgroepen hebben weliswaar allemaal 
een eigen cultuur, maar hierin vallen toch ook en-
kele gemeenschappelijke kenmerken te ontdek-
ken. De indruk zou kunnen bestaan dat een arme, 
protestantse familie met een treurig stukje land-
bouwgrond in de provincie Chimborazo niets ge-
meen heeft met een rijke katholieke familie van 
wevers die in Otavalo net een flat van vier verdie-
pingen heeft laten bouwen. Toch beschouwen 
beide families zichzelf als indígenas, dragen ze 
kleding die hen vereenzelvigt met een etnische 
groep en spreken ze thuis Quichua.

Quichua of Runa Shimi (‘de taal van het volk’) 
is de in Ecuador gangbare versie van de Incataal 

Quechua. Omdat het land twee of drie variaties op 
het Quichua kent, zullen indígenas uit verschil-
lende streken elkaars Quichua niet altijd verstaan 
en daarom soms in het Spaans met elkaar moeten 
communiceren. De herkomst van het Quechua is 
onbekend, maar we weten wel dat de taal rond het 
begin van onze jaartelling al werd gesproken door 
de Chinchay, een handelsvolk dat aan de Peruaan-
se kust woonde. Later werd het de taal van de In-
ca’s, die het Quechua door de Andes verspreidden 
tijdens de expansie van hun rijk. Op den duur ont-
wikkelde elk veroverd gebied zijn eigen versie 
van het Quechua. Zo worden in Peru tegenwoor-
dig vijf verschillende Quechua-dialecten gespro-
ken.

Het traditionele leven in de sierra
Oude waarden, traditionele genezers en christelijke feesten 

maken allemaal deel uit van het leven in de Sierra.

Vrouw uit Quilotoa.



Ambachten van de Oriente
Alle volken in de Oriente waren ooit zeer be-
kwaam in het maken van kleding. Uitzondering 
hierop vormden de Huaorani, die niets droegen 
(wel bonden de mannen met een touwtje hun pe-
nis vast bij de voorhuid). Shuar-mannen en Achu-
ar-vrouwen sponnen katoen, weefden er kleden 
van en verfden die met plantaardige kleurstoffen. 
De mannen droegen omslagdoeken, die op hun 
plaats werden gehouden met kinabast. De vrou-
wen strikten hun gewaden vast bij hun rechter-
schouder en deden een riem om hun middel. De 
mannen van de Siona-Secoya en de Cofán weef-

den dunne, tot de knie reikende katoenen hemden 
(cushmas) en verfden die blauw of rood. De Qui-
chuas droegen het soort kleding dat ook door hun 
naamgenoten in de Sierra werd gebruikt. Tegen-
woordig dragen de meeste indígenas echter de-
zelfde broeken, overhemden, rokken en blouses 
als alle andere Ecuadoranen. 

Een ambacht dat zich wel heeft gehandhaafd, is 
het vlechten van manden, dat aan de mannen is 
voorbehouden. In de tropen is plastic nu eenmaal 
minder praktisch dan natuurlijke materialen: het 
is zwaarder, doet het eten eerder bederven en is 
lang niet zo veelzijdig. De meest gebruikte draag-
mand in de Oriente heeft de vorm van een open-
gewerkte cilinder van maximaal een meter hoog, 
is strak gevlochten en buitengewoon duurzaam. 

De mooiste manden worden gemaakt door de 
Shuar, die er hun waardevolle spullen in bewaren. 
Ze bekleden de manden met bananenbladeren en 
maken het deksel vast aan de mand. 

Het toerisme heeft het pottenbakken een heel 
nieuw gezicht gegeven. Dit oude ambacht is altijd 
het domein van vrouwen geweest. Quichua-vrou-
wen maken prachtige potten van klei voor zowel 
huishoudelijk gebruik als religieuze rituelen. De 
producten zijn bijzonder nauwgezet gemaakt. Ze 
zijn flinterdun en bewerkt met geometrische en 
 zoömorfe vormen en motieven. Shuar-vrouwen 
brengen allerlei verfijnde geometrische versierin-
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Deze Cofán-vrouw steekt een vuur aan.

De Shuar en de Achuar geloven dat herten, uilen en 
konijnen tijdelijk zichtbare belichamingen zijn van 
de ‘ware ziel’ van overledenen. Daarom jagen ze niet 
op deze dieren.

Om dezelfde reden eten de Siona-Secoya geen 
hertenvlees en kennen ze een verbod op de jacht op 
luiaards, zwarte apen, opossums en wezels. Boven-
dien vereren en vrezen ze de Orinocodolfijn, die ze 
nooit zullen verwonden.

De Quichuas hebben op hun beurt ontzag voor de 
zeldzame poema. Ze zullen het dier nooit doden. 

Mede dankzij deze overtuigingen komen veel van 
deze dieren nog steeds voor in Ecuador.

nuttige taboes



In de Sierra worden bij vrijwel elke maaltijd aard-
appelen geserveerd, meestal gekookt, maar ook 
wel verwerkt in dikke soepen. Wie niet van aard-
appelen houdt, heeft een probleem in Ecuador. 
Net als in de tijd van de Inca’s verbouwt iedereen 
zijn eigen aardappelen. 

Naast de gewone witgele aardappel, die hier in 
allerlei soorten en maten voorkomt, kent men de 
zoete aardappel (camote) en de oca, een lange, 
dunne, knobbelige aardappel. Een aardappelspe-
cialiteit van Ecuador is llapingachos, aardappel-
koekjes van puree, kaas en uien. Een lekkerder 
lunch is nauwelijks voor te stellen.

In de Sierra wordt veel soep gegeten. Vóór de 
komst van de Spanjaarden kenden de indígenas 
geen ovens, dus werd het eten meestal in de vorm 
van een soep gekookt. De verschillende soorten 
soep kunnen worden aangeduid met caldo, sopa, 
chupe of locro. Een sopa of caldo is doorgaans 
een heldere soep met stukjes aardappel en vlees 
van de meest uiteenlopende dieren. Een locro of 
chupe is een gebonden, romige soep. Sopa seca  
of gewoon seco (‘droog’) is meer een stoofpotje 
dan een soep. De hoeveelheden en soorten vlees 
en groenten die eraan zijn toegevoegd, hangen af 
van het budget en de luim van de kok. Een veel 
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Rode pepers en limoenen te koop in Cuenca. Mais wordt veel gegeten in Ecuador.

Dankzij de unieke tonen van bloemen, vruchten en spe-
cerijen wordt de cacao van Ecuador tot de beste van de 
wereld gerekend. Vandaag de dag is het land de belang-
rijkste exporteur van eersteklas chocolade (die meer dan 
70 procent cacao bevat), maar lange tijd had het er alle 
schijn van dat de Ecuadoraanse chocolade-industrie een 
langzame dood zou sterven. 

De geschiedenis van cacao in Ecuador vertoont grote 
raakvlakken met die van het land zelf. Vlak nadat de 
Spanjaarden hier in de 16e eeuw voet aan wal hadden 
gezet, ontdekten ze de cacaobomen. Al in 1630 werden 
cacaobonen geëxporteerd, hoewel aanvankelijk illegaal. 
Aan het einde van de 19e eeuw was Ecuador uitgegroeid 

tot de wereldleider in de cacaohandel. Helaas ging door 
een onbekende ziekte aan het begin van de 20e eeuw het 
merendeel van de cacaobomen verloren, wat het land in 
een crisis stortte. In de afgelopen decennia is de sector 
echter weer opgebloeid en tegenwoordig verdienen meer 
dan een half miljoen boeren hun brood met de cacaoteelt. 
De nadruk ligt weliswaar op de export van het product, 
maar ook voor Ecuador zelf is de waarde van chocola  
als consumptieartikel en toeristische trekpleister niet te 
onderschatten. Bij Cacao forum Tours (tel. 04-2275975) 
kunt u boeken voor een excursie naar een cacaoplantage 
of chocoladefabriek, of voor deelname aan een maaltijd 
met als thema ‘chocola’.

ZoEt succEs



Een gedetailleerde gids van het hele land, 
waarbij de belangrijkste bestemmingen 

met een cijfer (of letter) zijn aangegeven 
op de kaartjes (bijvoorbeeld 1).

Ecuador is het kleinste van de Zuid-Amerikaanse Andes-
landen en zonder meer het eenvoudigst te verkennen. 
Een ideale uitvalsbasis voor reizigers is de hoofdstad 

Quito. De stad ligt 24 km ten zuiden van de evenaar op een 
hoogte van 2800 m en heeft het hele jaar door een aange-
naam, lenteachtig klimaat. In tegenstelling tot andere Latijns-
Amerikaanse hoofdsteden is Quito niet ten prooi gevallen 
aan een bevolkingsexplosie: het elegante, koloniale hart van de 
stad is bewaard gebleven, terwijl de moderne ‘nieuwe stad’ 
alle comfort van de 21e eeuw biedt.

Een klassieke excursie vanuit Quito is de korte tocht 
naar de zaterdagse kunstnijverheidsmarkt van Otavalo, 
een van de belangrijkste attracties van het land. Ten 
zuiden van Quito strekt zich de weelderige bergvallei 
uit die door de Duitse wetenschapper Alexander von 
Humboldt de ‘Avenue van de Vulkanen’ werd ge-
noemd. De stad Cuenca, die wordt beschouwd als het 
mooiste koloniale erfgoed van Ecuador, markeert het 
begin van de zuidelijke Sierra: een afgelegen en sterk 
traditionele streek met indianengemeenschappen die 
tot de meest kenmerkende van Ecuador behoren. Hier 
vindt u ook de belangrijkste Incaruïnes van het land. 

Ecuador heeft echter veel meer te bieden dan Sierra-
culturen en de spectaculaire aanblik van ijs op de eve-
naar. U kunt heerlijk luieren aan de noordkust (ten westen van Quito) en de 
zuidkust (ten westen en zuiden van Guayaquil). Het leeftempo ligt hier een 
stuk lager dan in het hoogland, het water is er aangenaam dankzij de warme 
stromingen en er zijn talloze aantrekkelijke vakantieverblijven. De meeste 
toeristen laten het tropische, chaotische Guaya quil - de grootste stad en het 
commerciële hart van Ecuador - links liggen.

Ten oosten van Quito ligt de Oriente, het Ecuadoraanse deel van het   
Amazonegebied. U vindt er een ruime keuze aan comfortabele junglelodges 
en kunt met een boot of kano doordringen tot in de verste uithoeken van dit 
bedreigde gebied. Paradoxaal genoeg is de Oriente hard op weg een van de 
grootste toeristische reisbestemmingen van het continent te worden.

De Galápagosarchipel is een fenomeen op zich. Dit natuurparadijs alleen 
al is een bezoek aan Ecuador waard. Een excursie naar de eilanden is niet 
goedkoop, maar ook een ervaring die u niet licht zult vergeten. ❑

Reizen dooR ecuadoR

i n l e i d i n g  ◆  1 2 3
Caption Cation, Caption Caption.

Markt in Salasaca.

De Cotopaxi.
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Loop hierna weer terug naar het Plaza 
de la Independencia. Aan de oostkant 
van het plein staat het Palacio Munici-
pal (Stadhuis), dat in 1978 is gebouwd. 
Het is een bezoek waard vanwege de 
felgekleurde naïeve muurschilderingen 
die het leven in Quito verbeelden. De 
enorme werken zijn gemaakt door Edu-
ardo Kingman, een van de grootste 20e-
eeuwse kunstenaars van Ecuador (zie 
blz. 93).

De noordkant van het plein wordt in 
beslag genomen door de opvallende zui-
lengevel van het Palacio Arzobispal 4 
(Aartsbisschoppelijk Paleis). Dit was 
vanaf 1700 de residentie van de aarts-
bisschop, een van de gebouwen rond de 
kathedraal die huisvesting boden aan 
geestelijken. Tegenwoordig zijn er win-
kels en restaurants gevestigd.

Politieke chaos
Aan de noordwestkant van het plein 
staat het Palacio de Gobierno 5 (Re-
geringspaleis), dat ook bekendstaat als 
het Palacio de Carondelet. Aan weers-
zijden van de ingang staat een geünifor-
meerde wacht. Hun 19e-eeuwse outfit 
in rood, blauw en goud vormt een schril 

en haast anachronistisch contrast met de 
automatische wapens die ze dragen. Het 
regeringsgebouw kan terugzien op een 
bewogen verleden, vooral in de begin-
dagen van de republiek. Alleen al in de 
periode 1901-1948 had Ecuador 39 re-
geringen en vier grondwetten, en op een 
bepaald moment volgden vier presiden-
ten elkaar op in een tijdsbestek van 
26 dagen! 

Tijdens een rondleiding in het paleis 
(ma. 15.00-19.00, di. t/m vr. 9.00-19.00, 
za. 9.00-22.00, zo. 9.00-16.00 uur, gra-
tis, legitimatie vereist) voert de gids u 
over de sierlijke binnenplaatsen met 
fonteinen, ijzeren balkons en zuilen, en 
door een aantal regeringszalen als deze 
niet in gebruik zijn. Een van de pronk-
stukken van het paleis is het beroemde 
muurmozaïek van Oswaldo Guaya-
samín dat de reis van Francisco de 
Orellana door het Amazonegebied ver-
beeldt. Het vier eeuwen oude paleis is 
een aparte mengeling van formeel en in-
formeel en moet wel een van de weinige 
presidentiële paleizen ter wereld zijn 
waar op de begane grond plaats is ge-
maakt voor winkeltjes waar souvenirs 
worden verkocht. 

Kaart  
blz. 128

Twee wachten bij het 
Palacio de Gobierno.

Het moderne trolley-
busnet van Quito is  
11 km lang en heeft 
40 haltes. De bussen 
vervoeren 14.000 
passagiers per uur. 

TROLLEYBUSSEN
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ca. Het park ligt in de páramo op hoog-
ten tussen de 3500 en 4200 m en biedt 
honderden heldere meren, beekjes en  
rivieren aan de voet van grillige rotspar-
tijen. U kunt hier zwemmen (als u ten-
minste durft, want het water is ijskoud), 
op regenboogforel vissen en wandelen 
op tal van goede paden. Overnachten 
behoort ook tot de mogelijkheden, want 
het park beschikt over een kleine berg-
hut en kampeerplaatsen. In het kader 
van een herintroductieprogramma zijn 
hier kudden lama’s en alpaca’s uitgezet. 
Verder is dit park een ideale bestem-
ming voor vogelaars; vooral rond de 
meren komen veel exotische vogels 
voor, zoals kolibries en een incidentele 
condor. Vanaf het plein voor de Iglesia 
de San Sebastián (hoek Calle Simón 
Bolívar en Calle Coronel Talbot) in 
Cuenca vertrekt ’s ochtends vroeg een 
bus naar Las Cajas (zoals het park lo-
kaal bekendstaat), om laat in de middag 
weer terug te komen. De beste periode 
voor een bezoek is augustus tot januari. 
Het is dan verstandig vroeg in de och-
tend te gaan, omdat er ’s middags vaak 
sprake is van mist, wolken, regen en 
soms zelfs sneeuw. Zorg in elk geval dat 

u een goede kaart en een kompas bij u 
hebt; er zijn hier al eens wandelaars ver-
dwaald en vervolgens omgekomen.

Een traditie van
onafhankelijkheid
Ten noorden van Cuenca ligt de provin-
cie Cañar, het woongebied van de Ca-
ñari-indianen. Hier vindt u de grootste 
en toegankelijkste Incaruïnes van Ecua-
dor. Hoewel Cañar wordt beschouwd 
als een hooglandprovincie, strekt onge-
veer een derde ervan zich uit in het wes-
telijke laagland, waar suikerriet, cacao, 
bananen en andere tropische vruchten 
worden verbouwd. Zowel in het laag-
land als in de Sierra van Cañar worden 
grote lappen grond gebruikt voor de 
veeteelt; het gaat dan hoofdzakelijk om 
land van grote haciendas.

Kaart 
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blz. 224

Ecuador is een paradijs voor  
vogelaars. Er zijn meer vogelsoorten 
geteld dan in welk ander Noord- of 
Zuid-Amerikaans land ook.

Een van de grootste bijzonderheden van Ecuador is 
de enorme biodiversiteit. Dankzij de grote verschei-
denheid aan leefgebieden - van tropisch regen-
woud tot winderig hoogland en van mangrovemoe-
rassen tot beboste heuvels - komen hier meer dan 
1500 soorten vogels voor, twee keer zoveel als in 
de Verenigde Staten en Canada samen. 

Op de páramo van het Parque Nacional Cotopaxi 
is de estellabergnimf een van de opvallendste ver-
schijningen. Deze piepkleine kolibrie overleeft de 
ijskoude nachten door zijn lichaamstemperatuur 
van ongeveer 40 °C te laten dalen tot circa 15 °C, 
een opvallende prestatie voor een warmbloedig 
dier. Ook een van de grootste vliegende vogels ter 
wereld komt hier voor: de Andescondor, met een 
spanwijdte van liefst 3 meter.

Tot de andere vogelsoorten op de páramo beho-
ren de lelcaracara, de reuzenlijster, de Andeskievit, 
de Andesmeeuw, de páramopieper en de band-
vleugelwipstaart. Als u in het park overnacht, hoort 
u in het donker misschien het harde gekras van een 
Amerikaanse oehoe die op zoek is naar een prooi, 
of het angstaanjagende geroffel van de vleugels 
van een Andessnip.

Kolibries te over
De Andes van Ecuador bestaat uit twee evenwijdig 
lopende bergketens waartussen zich een centrale 
vallei uitstrekt. In deze vallei, die op 2800 m hoogte 
ligt, heerst een aangenaam klimaat dat tal van fas-
cinerende vogels aantrekt. Bij veel vogelaars zijn 
kolibries favoriet. Deze vogeltjes nemen in aantal 
toe naarmate de hoogte afneemt en het klimaat 
milder wordt. Meer dan een vijfde van de circa 120 
soorten kolibries in Ecuador kan in deze gematigde 
omgeving worden aangetroffen. Een van de beste 
locaties om de diertjes te gaan bekijken ligt in het 
Bosque Protector Pasochoa (een uurtje rijden van 
Quito), dat wordt beheerd door de Fundación Natu-
ra, de belangrijkste milieuorganisatie van Ecuador. 
In een van de laatste oorspronkelijke stukken ge-
matigd bos in de vallei komen behalve elf soorten 
kolibries ook allerlei duiven, ovenvogels, tapaculo’s, 
tirannen, suikervogels en tangara’s voor. 

Het is ook de moeite waard om vanuit Quito een 
paar dagen in de richting van Mindo en het weste-
lijke laagland te rijden: in dit gebied komen onder 
andere rotshanen, zwartkruinbergtoekans en berg-
tangara’s voor.

Op de oostelijke hellingen van de Andes voert de 
weg naar Coca over de Papallacta-pas en via de 
páramo het nevelwoud in, waar onder andere ge-
bandeerde cotinga’s en bergtoekans leven. Een-
maal in de Oriente worden de vele verschillende 
vogels (550 getelde soorten) wat meer aan het oog 
onttrokken door de weelderige vegetatie. Hier zijn 
geduld en ervaring een vereiste om een glimp op  
te vangen van onder andere papegaaien, toekans, 
ara’s, gieren, ijsvogels, baardkoekoeken, reigers, 
miervogels en kolibries. Minder ervaren vogelaars 
kunnen beter deelnemen aan een georganiseerde 
tocht of een gids inhuren. Voor een ervaren gids 
kunt u het beste informeren bij de Kapawi Ecolodge 
(zie blz. 212), de Sacha Lodge (zie blz. 211) of het 
Napo Wildlife Center (zie blz. 211).

De Galápagoseilanden (zie blz. 273) zijn daaren-
tegen een uitstekende bestemming voor onerva-
ren vogelaars. De 25 inheemse vogelsoorten op de 
eilanden zijn relatief eenvoudig te vinden en boven-
dien komen er tal van andere fascinerende soorten 
voor. ❑

Vogels kijken

Een van de circa 120 soorten kolibries in Ecuador.



De Galápagosarchipel is voor altijd verbonden 
met de naam Charles Darwin en is zonder twijfel 

een van de grootste attracties van Ecuador.

De Galápagoseilanden danken hun roem aan de Engelse 
natuuronderzoeker Charles Darwin, die in 1835 op 
26-jarige leeftijd op een van de zwarte vulkanische 

kusten landde. Geen enkel ander gebied ter wereld heeft zo 
veel invloed op zijn werk gehad als deze archipel. In 1859 
publiceerde Darwin On the origin of species, waarin de die-
ren van de Galápagoseilanden de basis vormden van zijn the-
orie over evolutie door natuurlijke selectie en waarmee het 
hele westerse wetenschappelijk denken in een ander licht 
werd gesteld. Nog altijd is de dierenwereld voor bezoekers de 
belangrijkste reden om het vasteland van Ecuador te verlaten 
en naar de Galápagosarchipel te vliegen 
(een afstand van 960 km). 

De eilanden zijn de ultieme natuurlijke dierentuin, 
waar allerlei bizarre dieren vrij en zonder vrees voor de 
mens kunnen leven. Reuzenschildpadden, gevlekte 
rotspelikanen en Galápagospinguïns gaan er hun eigen 
gang, zonder zich iets aan te trekken van de mensen die 
op een paar meter afstand staan toe te kijken. Zeehon-
denjongen dartelen rond zwemmers, en hoe dicht u ook 
bij de zonnebadende zeeleguanen op de zwarte rotsen 
komt, ze blijven u gewoon onbewogen aanstaren.

In 1959 riep de Ecuadoraanse regering de archipel uit 
tot nationaal park, waarmee de permanente bewoning 
van de eilanden tot de kleine, al bestaande buitenposten 
werd beperkt  - hoewel de handhaving te wensen over-
laat. Met de oprichting van het Charles Darwin Research Station op Isla 
Santa Cruz (1964) en de inrichting van een Marine Research Reserve (1986) 
zijn grote inspanningen gedaan om het ecosysteem van de Galápagos-
eilanden weer terug te brengen in de staat waarin het verkeerde voordat de 
mens het wankele ecologische evenwicht begon te verstoren. Al in 1979 zijn 
de eilanden door de Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed, en in 1985 
kwam daar de kwalificatie ‘biosfeerreservaat’ bij. In 2001 zijn ook de wate-
ren van het zeereservaat rond de eilanden op de Werelderfgoedlijst geplaatst. 
Maar ondanks al het werk dat milieubeschermers, wetenschappers en auto-
riteiten verzetten, lijkt het sterk terugdringen van het aantal bezoekers de 
enige manier om de eilanden en hun dierlijke bewoners te kunnen bescher-
men. ❑

De GalápaGoseilanDen

i n l e i D i n G  ◆  2 7 3
Caption Cation, Caption Caption.

Een kolonie zeeleeuwen aan 
de Bahía Gardner op Isla 
Española.

Een rode rotskrab.
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Reizen naaR 
en veRvoeR in ecuadoR

Reizen naaR ecuadoR

Met het vliegtuig

Ecuador telt diverse internationale 
luchthavens, maar de belangrijkste 
zijn die in Quito (Mariscal Sucre) en 
Guayaquil (José Joaquín de Olmedo). 
De luchthaven van Quito is de 
belangrijkste aankomstplaats van 
internationale vluchten. Als u via 
Guayaquil naar Quito reist, controleer 
dan wel of uw internationale ticket 
inclusief deze transfer is, anders moet 
u zelf nog een ticket kopen op de 
luchthaven van Guayaquil. De vlucht 
van Guayaquil naar Quito duurt 
ongeveer een half uur en het uitzicht 
dat u onderweg krijgt voorgeschoteld 
is adembenemend.

KLM voert vanaf Schiphol 
rechtstreekse vluchten uit op Quito. 
De reistijd bedraagt ongeveer 12 uur. 
Vanuit Brussel gaan er geen 
rechtstreekse vluchten naar Ecuador.

Iberia vliegt dagelijks vanuit 
Brussel en Düsseldorf naar Madrid en 
van daaruit naar Quito.

Ook diverse andere maatschap-
pijen voeren vluchten uit op Quito of 
Guayaquil, waarbij door gaans één of 
twee tussenlandingen worden 
gemaakt. Kijk voor een overzicht 
bijvoorbeeld op www.vliegtarieven.nl,  
www.cheaptickets.nl, www.vliegwinkel.nl of 
www.schiphol.com.

KLM
Tel. 020-4747747
www.klm.com
Quito Av. 12 de Octubre N26-97 en  
A. Lincoln
Tel. 02-3954200
Guayaquil luchthaven José Joaquín 
de Olmedo
Tel. 04-2169070

Iberia
Tel. 0900-7777717 
www.iberia.com
Quito Edificio Finandes, 5e etage,  
Av. Eloy Alfaro 939 en Av. Amazonas.
Tel. 02-2818072.
Guayaquil Av. 9 de Octubre 101 en 
Malecón
Tel. 04-2924656

Van en naar de luchthaven
Het Mariscal Sucre International Air-
port (UIO) in Quito (tel. 02-3954200) 
ligt ongeveer 18 km ten oosten van de 
stad. Bussen van Aeroservicios (www.
aeroservicios.com.ec) rijden dag en nacht 
rechtstreeks naar het centrum van 
Quito. De reistijd bedraagt ongeveer 
een uur, afhankelijk van het verkeer. 
Een kaartje kost circa $ 8 p.p. De 
bussen zijn modern en voorzien van 
wifi. Kaartjes zijn te koop via de 
website en bij het kantoortje van 
Aeroservicios naast de aankomsthal.

Een kaartje voor een van de twee 
lijnbussen die tussen de luchthaven 
en Quito pendelen, is goedkoper (circa 
$ 2 p.p.). De ene bus rijdt naar het 
busstation aan de Av. Río Coca in het 
noorden van de stad (5.30-22.00 uur), 
de andere naar het busstation 
Quitumbe in het zuiden van Quito 
(5.30-19.00 uur). Omdat onderweg bij 
diverse haltes wordt gestopt, bent u 
wel langer onderweg.

Een taxirit naar Quito kost $ 22-33; 
een rit naar het centrum zou niet meer 
dan $ 27 mogen kosten. Er zijn twee 
officiële taxibedrijven actief op de 
luchthaven: La Cooperativa de Taxis 
Aeropuerto Mariscal Sucre No. 34 
en Asosciación de Cooperativas del 
Valle (Univalle). Voor reserveringen 
belt u tel. 02-2521112. 

Veel grote hotels hebben een haal- 
en brengservice. 

Het José Joaquín de Olmedo 
International Airport (GYE, www.tagsa.
aero) ligt 5 km ten noorden van het 
stadscentrum van Guayaquil. Indien 
u al een hotel hebt gereserveerd, dan 
kunt u afspreken dat u wordt 
opgehaald. Vóór de aankomsthal 
staan de officiële taxi’s van 
Cooperativa de Taxis Aeropuerto 
Guayaquil (www.taxiecuadorairport.com) 
met het bordje ‘airport taxi’ op het dak. 
Een ritje naar het centrum van de stad 
zou niet meer mogen kosten dan rond 
de $ 5. 

Een alternatief is de blauwe lijnbus 
van Metrovía (lijn T2, www.metrovia-gye.
com.ec), die tussen busstation 25 de 
Julio in het zuiden en busstation Río 
Daule in het noorden van Guayaquil 
pendelt. De bus rijdt tussen 5.00 en 
23.45 uur om de 10 à 15 minuten en 
stopt voor de uitgang van het 
luchthavengebouw. 

Het vliegveld van Cuenca (www.
aeropuertocuenca.ec) ligt op vijf minuten 
lopen van het busstation en is 
gemakkelijk bereikbaar per stadsbus 
of taxi. 

Het Coronel Carlos Concha Torres 
International Airport van Esmeraldas 
ligt 25 km van de stad. Taxi’s naar het 
vliegveld staan voor het TAME-kantoor 
te wachten. Een rit kost circa $ 10-15. 
Bussen vertrekken om het half uur van 
de Terminal Terrestre (het centrale 
busstation). 

Luchthavenbelasting

De inreis- en vertrekbelasting zijn 
bij de prijs van uw vliegticket 
inbegrepen. Houd er wel rekening 
mee dat toeristen voor een vlucht 
vanuit Quito of Guayaquil naar de 
Galápagoseilanden een 
zogenaamde tarjeta de control de 
tránsito moeten aanschaffen.  

eRvoeR V
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Hotels

Er is geen tekort aan hotels in Ecuador, 
maar de luxueuzere opties beperken 
zich tot Quito, Guayaquil, Cuenca, de 
resorts van Esmeraldas en Santa 
Elena en de junglelodges in de Oriente. 
In de meeste andere gebieden bestaat 
het aanbod uit eenvoudigere 
herbergen (hosterías), pensiones en 
residenciales. In het hoogseizoen (juni 
tot september in de Sierra, december 
en januari aan de kust), tijdens fiestas 
en op de avond voor marktdagen 
(vooral in Otavalo) kan het lastig zijn 
onderdak te vinden. Reserveren is dan 
aan te bevelen. Buiten die perioden 
kunt u op de bonnefooi reizen. 

Een kamer in een luxe hotel kost 
circa $ 200-300 per nacht. In een 
eerste klas hotel bent u $ 100-200 per 
nacht kwijt. Een tweepersoonskamer 
met eigen badkamer in een 
comfortabele residencial hebt u al 
voor $ 50-60. Nette accommodatie 
voor rugzak toeristen met gedeelde 
badkamer kost doorgaans circa $ 10 
per persoon, zelfs in de meest 
afgelegen gebieden. In de meeste 
onderkomens worden toeslagen voor 
bediening (10 procent) en belasting 
(12-14 procent) bij de rekening 
opgeteld, behalve in jeugdherbergen 
en de goedkoopste hotels.

Pensions

Veel pensions (die in het Spaans 
hospedajes, hosterías of hostals 
worden genoemd, waarbij de laatste 
niet verward moeten worden met de 
hostels voor rugzaktoeristen) doen 
kwalitatief niet onder voor midden-
klassehotels. Maar de verschillen zijn 
groot, van prachtige kamers in 
boutiquestijl ($ 100 of meer) tot 
smoezelige ruimten met nauwelijks 

faciliteiten en slaapzalen in jeugdher-
bergen ($ 15 of minder).

In een goed middenklassepension 
($ 30-50) kunt u doorgaans wel 
rekenen op een wat persoonlijkere 
benadering, want net als elders ter 
wereld wonen bij dit soort 
accommodatie de eigenaars in 
hetzelfde huis. Dit kan een pluspunt 
zijn voor reizigers die meer te weten 
willen komen over Ecuador en haar 
bevolking. 

Kamperen

In veel kustgebieden is kamperen een 
goedkope en populaire optie. De 
meeste campings zijn voorzien van 
badkamers met stromend water. Op 
het eiland Santa Cruz in de Galápagos 
zijn er drie officiële terreinen: bij het 
Darwin Research Station, aan Tortuga 
Bay en bij het caseta in het schild-
paddenreservaat. 

Eco-lodges en haciendas

Eco-toerisme wordt vandaag de dag 
met een hoofdletter geschreven in 

Ecuador. Een eco-lodge of een 
hacienda biedt eersteklas accom-
modatie, waarbij u ook nog eens het 
gevoel heeft ‘iets terug te doen’ voor 
het land. De eco-lodges en haciendas 
liggen in afgelegen gebieden (eco-
lodges meestal in de Oriente, 
haciendas meestal in de Sierra), 
beschikken over uitstekende 
mogelijkheden om in de omgeving wild 
te observeren en hebben meestal 
eigen ecoprojecten opgezet.  

Bij de meeste eco-lodges en 
haciendas kunt u ook op eigen 
gelegenheid een kamer boeken, maar 
vanwege de afgelegen locatie kan het 
voorkomen dat u meerdere nachten 
moet blijven. De prijzen variëren van  
$ 80 per nacht (in de goedkoopste 
lodges voor rugzaktoeristen) tot $ 250 
of meer per nacht en zijn doorgaans 
inclusief maaltijden en alle activiteiten 
die in de omgeving worden onder-
nomen. Overal wordt Engels 
gesproken. Het kan eenvoudiger zijn 
om deze verblijven via een tour-
operator te boeken. Voor meer 
informatie over eco-lodges in de 
Oriente, zie blz. 203 e.v.
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Zwembad van het Royal Palm Hotel, Santa Cruz, Galápagoseilanden.
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Ecuador kent een rijke en gevarieerde 
gastronomische cultuur, die verschilt 
van die van andere Latijns-Ameri-
kaanse landen. De combinatie van 
ingrediënten en kruiden uit andere 
delen van Zuid-Amerika en Europa 
heeft een aantal opwindende smaken 
opgeleverd. De volgende lokale 
gerechten zijn het proberen waard:
Asado (letterlijk: ‘geroosterd’): Een in 
zijn geheel gegrild varken.
Ceviche: Rauwe vis of zeevruchten 
(zoals garnalen, mosselen, oesters, 
kreeft en inktvis), gemarineerd in 
limoen-, sinaasappel- en tomatensap 
en geserveerd met popcorn en uiringen.  
Bijzonder populair aan de kust, waar 
het vaak als lunch wordt gegeten.  
Cuy: Gegrilde cavia werd al in de tijd 
van de Inca’s gegeten. Verkrijgbaar op 
markten en bij eetstalletjes op straat, in 
de betere restaurants staat het niet 
altijd op de kaart. 
Empanadas de morocho: Een heerlijk 
pasteitje, gevuld met varkensvlees en 
opgediend met een pittige saus. 
Empanadas de verde: Een pasteitje 
van groene pisang, gevuld met kaas of 
vlees.
Fanesca: Een rijke vissoep met bonen, 
linzen en mais. Wordt vooral tijdens de 
paasweek gegeten. 
Humitas: Maisblad met een vulling van 
mais (choclo), verkruimelde kaas, ei en 
boter. Er worden ook zoete varianten 
gemaakt.
Lechón hornado: Geroosterd 
speenvarken; een specialiteit uit 
Sangolquí, nabij Quito.
Llapingachos: Aardappel-
kaaspannenkoekjes, meestal 
geserveerd met fritada (gegrilde 
reepjes varkensvlees) en salade.
Locro: Een gele soep van melk, 
aardappelen en kaas, afgemaakt met 
avocado. De soep kan ook waterkers, 
vlees, linzen of varkenshuid bevatten.

Seco (stoofpotje): Kan met kip (gallina), 
geit (chivo) of lam (cordero) zijn 
gemaakt en wordt doorgaans met veel 
rijst gegeten.
Tamales: Deeg van geroosterd 
maismeel of tarwemeel, gevuld met kip, 
varkensvlees of rundvlees. Het geheel 
wordt in een blad gewikkeld en 
gestoomd.
Tortillas de maíz: Maispannenkoeken, 
gevuld met aardappelpuree en kaas. 

Aan de kust is het natuurlijk goed vis 
en zee vruchten eten. Het meest 
geserveerd worden zeebaars (corvina), 
garnalen (camarones) en kreeft 
(langostas). Probeer ook eens een 
encocada-gerecht (met kokos) en de 
sal prieta uit Manabí, een saus van 
pindakaas en maismeel. 

Een heerlijk dessert (postre) is 
helados de paila, ijs van vruchtensap 
dat wordt bereid in een grote koperen 
pan (paila) die ronddraait in een kom 
met ijsblokjes.

De restaurants

Quito heeft een grote keuze aan 
restaurants met een gevarieerd 
aanbod, van lokale gerechten tot de 
internationale keuken. In Guayaquil zijn 
er vreemd genoeg maar weinig goede 
restaurants, afgezien van die in de 
grotere hotels. In de provincie kunt u 
goed eten voor een redelijke prijs; ook 
een eenvoudig restaurant kan lekkere 
en gezonde gerechten serveren. De 
beste restaurants in Quito vindt u in de 
‘nieuwe stad’, rond Amazonas, Colón 
en 6 de Diciembre. Langs Amazonas 
staan diverse terrassen, waar u in het 
zonnetje heerlijk mensen kunt kijken.

In een goed restaurant kunt u 
dineren voor ongeveer $ 10-15 plus 
een toeslag van 20 procent voor 
bediening en belasting. Een fles wijn bij 
het eten zorgt voor een veel hogere 

rekening, want wijn wordt geïmpor-
teerd. Het is gebruikelijk om een fooi 
van 5-10 procent achter te laten als u 
zeer te spreken bent over de bediening.

Restaurants zijn van 12.00 tot 
ongeveer 15.00 uur open voor de 
lunch. Vaak bieden ze goedkope 
executive lunches aan. Veel lokale 
comedores (eettentjes) serveren een 
goede lunch van drie gangen (menu del 
día) voor maar $ 2,50. Het diner wordt 
van 19.00 tot 24.00 uur geserveerd.De 
meeste restaurants zijn op zondag en 
maandag gesloten, maar in de hotels 
zijn ze elke dag open.

De drankjes

Er is een grote keuze aan vruchten-
sappen (jugos), zoals braam (mora), 
sinaasappel (naranja), passievrucht 
(maracuya), naranjilla (een lokale 
vrucht die smaakt als een bittere 
sinaasappel) en papaja. Bieren als 
Pilsener, Club en Löwenbräu zijn goed 
te drinken. Gewone frisdranken heten 
gaseosas; de lokale merken zijn erg 
zoet. Het bekendste merk mineraal-
water is Guïtig (spreek uit: gwie-tig).

Na de maaltijd wordt vaak koffie 
geserveerd. De Ecuadoranen laten de 
koffie vaak urenlang koken tot er een 
dikke siroop overblijft. Deze wordt 
vervolgens verdund met melk en water. 
Ook oploskoffie wordt veel gebruikt. 
Espressoapparaten ziet u alleen in de 
betere hotels en in een paar restau-
rants en cafeteria’s.

Van de alcoholische drankjes zijn 
rum (dat vaak met cola als cuba libre 
wordt gedronken) en tequila het 
goedkoopst. Whisky is tamelijk duur en 
geïmporteerde wijnen (uit Chili en 
Argentinië) kosten veel meer dan in het 
land van herkomst. Lokale wijnen 
zullen niet snel een prijs in de wacht 
slepen, maar sommige zijn best lekker.
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Feesten en Feestdagen, kunst, uitgaan, 
winkelen, sport en excursies

kunst

In Ecuador lijkt het haast wel alsof 
iedereen kunstenaar is. Muziek, dans, 
en volkskunst maken al vanaf jonge 
leeftijd deel uit van het leven van elke 
Ecuadoraan en het land is trots op zijn 
artistieke erfgoed. Quito heeft veel te 
bieden op het gebied van de kunsten: 
naast prachtige architectuur en 
musea biedt de stad tal van 
particuliere galeries en kunstnijve-
rheidsmarkten en bovendien theaters 
en orkesten van wereldniveau. 
Guayaquil is bezig aan een artistieke 
wedergeboorte en heeft een aantal 
uitstekende theaters.

Kunstgaleries
Quito
In het weekend stellen kunstenaars 
hun werken tentoon in het Parque El 
Ejido aan de Av. Patria.
Centro de Arte Viteri
Juncal 64-196 en Ambrosí
Tel. 02-2474114
Werken van Oswaldo Viteri.
El Centro Cultural Mexicano
Suiza 343 en República del 
El Salvador 
Exposeert vaak werken van Ecuado-
raanse en Latijns-Amerikaanse 
kunstenaars.
Fundación Posada de las Artes 
Kingman
Diego de Almagro 1550 en Pradera
Tel. 02-2220610
www.fundacionkingman.com 
Culturele evenementen en exposities, 
met onder andere werken van Eduardo 
Kingman.
Galería Mina Álvarez
Carrión 243
Tel. 02-2520347
Permanente tentoonstelling van de 

meest opzienbarende werken van 
Mina Álvarez.

Cuenca
Ariel Dawi 
Borrero 7-40
Tel. 07-2822935
www.arieldawi.com
Galería de Arte Contemporáneo 
Illescas 
Calle Alvear 1-91 en Solano
Tel. 07-2835764

Theaters
Quito
Casa de la Música
Valderrama s/n en Av. Mariana de 
Jesús
Tel. 02-2267093
www.casadelamusica.ec
Thuisbasis van het Ecuadoraans 
filharmonisch orkest en podium voor 
de beste klassieke concerten. 
Humanizarte 
Leónidas Plaza N24-226 en Lizardo 
García
Tel. 02-2226116
www.humanizarte.org
Een theater- en dansgezelschap dat 
hedendaagse Andesdansen uitvoert.
Teatro Bolívar
Flores 421 en Junín
Tel. 02-2582486
www.teatrobolivar.org
Dit prachtige koloniale gebouw is het 
decor van diverse festivals en 
evenementen.
Teatro Prometeo (Teatro de la Casa 
de la Cultura)
6 de Diciembre en Tarqui
Tel. 02-2902272
http://cce.org.ec
In dit theater naast het Casa de la 
Cultura Ecuatoriana staan meestal 
toneelstukken en dansvoorstellingen 
op het programma. 

Teatro Nacional Sucre 
Calle Flores en Guayaquil
Tel. 02-2572823
www.teatrosucre.com
Het nationale theater van Ecuador is 
het chicste en meest traditionele van 
de theaters. U kunt hier terecht voor 
toneelstukken, concerten, shows en 
balletvoorstellingen.

Guayaquil
Centro Cultural Sarao
Calle Primera Oeste en Av. del 
Periodista, Cuidadela Kennedy Vieja
Tel. 09-2295118
Avant-gardetheater en -dans, maar 
ook traditionelere uitvoeringen.
Teatro Sanchez Aguilar
Vía Guayaquil-Samborondón, km 1,5, 
tegenover het Centro Comercial Las 
Terrazas
Tel. 04-2097447
www.teatrosanchezaguilar.org
Prachtig gerenoveerd pand, de beste 
locatie in de stad voor theater en 
ballet.

uitgaan

De Latijns-Amerikaanse hang naar 
feestvieren is beslist niet aan Ecuador 
voorbijgegaan. De Ecuadoranen 
vinden het heerlijk om een beetje te 
kletsen onder het genot van een 
drankje en zien altijd wel een aan-
leiding om te gaan dansen. In Quito 
zijn de meeste nachtclubs en bars in 
de wijk Mariscal Sucre te vinden, 
terwijl in Guayaquil het uitgaansleven 
zich rond de malecón concentreert. 
Een avondje uit in Ecuador begint pas 
rond 22.00 uur; voor die tijd valt er 
maar weinig te beleven. Bij clubs en 
podia voor livemuziek moet u vaak een 
entreeprijs betalen. 
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  A dressen

De adressen in Quito kunnen voor 
verwarring zorgen. In 1998 is een 
nieuwe stratennummering ingevoerd, 
uitgaande van N (norte), S (sud),  
E (este) en O (oeste), gevolgd door een 
straat en een huisnummer. Veel 
bedrijven hanteren echter nog altijd de 
oude straatnamen en op kaarten van 
de stad worden zowel de oude als de 
nieuwe straatnamen vermeld.

Alleenreizende vrouwen

Ecuador is relatief veilig voor 
alleenreizende vrouwen, aangezien 
het land niet zo’n machocultuur heeft 
als veel andere Latijns-Amerikaanse 
landen. Evengoed is het niet 
verstandig om ’s nachts alleen over 
straat te lopen.

Ambassades en consulaten
Nederland
Consulaat van Ecuador in Den Haag
Koninginnegracht 84
2514 AJ Den Haag

Tel. 070-3463753
www.embassyecuador.eu
Nederland heeft geen ambassade in 
Ecuador (bevoegd is de ambassade in 
Lima, Peru), maar er zijn wel twee 
consulaten.

Ambassade van Nederland in Peru
Torre Parque Mar
Av. José Larco 1301, 13e verdieping
Miraflores - Lima
Tel. 0051-12-139800
peru.nlambassade.org

Consulaat-generaal van Nederland 
in Quito
Shyris N40-110 en Gaspar de Villaroel 
Edificio El Tablon, 2e etage
Quito
Tel. 02-2466063

Consulaat van Nederland in 
Guayaquil
Gabriel Jose De Luque Y Benitez 204 
en Pedro Carbo, Oficina 402
Guayaquil
Tel. 04-2327571

België
België heeft geen ambassade van 
Ecuador. Zij verwijzen door naar de 
ambassade in Berlijn, Duitsland.

Ambassade van Ecuador in Berlijn
Joachimstaler Straße 12
10179 Berlijn
Tel. 0049-30-8009695
alemania.embajada.gob.ec

België heeft geen ambassade in 
Ecuador (bevoegd is de ambassade in 
Lima, Peru), maar er zijn wel twee 
consulaten.
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Alarmnummers

Ambulance/Rode Kruis 911/131
Brandweer 102/112 (mobiel)
Politie 101 (911 in Quito)
Policía de Turismo, Quito 
Reina Victoria en Roca, Quito
Tel. 02-2543983
Wie onverhoopt wordt bestolen in 
Quito moet een proces-verbaal 
laten opmaken bij de toeristen-
politie. Dit kan ook online via  
www.gestiondefiscalias.gob.ec/rtourist.  
Uw reisverzekeraar zal er beslist 
naar vragen.
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