Finch Bay Eco Hotel
Santa Cruz

Voorbeeldprogramma 5 dagen/4 nachten
U landt op de Galápagos op de luchthaven van het eiland Baltra.
Vervolgens gaat u over het kanaal van Itabaca om Santa Cruz te bereiken. Hier
staat een bus voor u klaar die u naar het hogergelegen deel van het eiland
brengt. Hier bezoekt u het enorme schildpaddenreservaat: een unieke belevenis!
U maakt een stop bij de ‘Twin pit’ kraters. Het vruchtbare lava van deze vulkaan
is jarenlang in de grond gezakt waardoor er nu bijzonere mossen, orchideeen en
varens groeien.
Onderweg krijgt u een lunchbox, en zo komt u later aan bij het Finch Bay Eco
hotel. Hier kunt u volop genieten: een zwembad, parelwitte stranden en relaxte
hangmatten.

Dagexcursies tijdens uw verblijf
Voor u begint aan een drukke dag vol excursies, staat er een heerlijk uitgebreid
buffet voor u klaar met fruit, eieren, melk, yoghurt, vruchtensappen, brood en
meer.
Wat neemt u mee?
Neem tijdens de tours voldoende zonnebrand
mee, een pet of hoed, zwemkleding, een shirt
met lange mouwen, snorkelspullen, camera en
schoenen voor nat en droog terrein. De lunch
gebruikt u op de boot.
Bij terugkomst in het hotel is er nog voldoende
tijd om te relaxen in of bij het hotel.
De planning van uw excursies hangt af van de
boot waarmee wordt gevaren.

Voorbeeldbeschrijving op basis van de Sea Finch:
Donderdag
SANTA FE ISLAND (Barrington)
U begint met een korte wandeling door de bossen van Opuntia cactussen en de
zongenaamde ‘Palo Santo’ bomen. Op Santa Fee ziet u landleguanen, (een
endemische soort), lavasalamanders en zeeleeuwen.
U heeft de mogelijkheid om te snorkelen en te zwemmen.

Vrijdag
PLAZA ISLAND
Dit kleine eiland zit vol met faschinerend leven langs de kust, maar ook op de
kliffen: zeeleeuwen, landleguanen, zwaluwstaartmeeuwen, Opuntia cacutssen en
een vegetatie die elk seizoen van kleur verandert.

Zaterdag
BARTOLOME ISLAND
Het pad gaat behoorlijk steil om hoog over houten
treden. Het is de moeite waard, want vanaf de top
heeft u een spectaculair uitzicht. U ziet interessante
lavaformaties en vulkaantoppen. Bij Pinnacle Rock
vindt u de zeeleeuwen en pinguins.
Ook vandaag kunt u weer volop snorkelen en
zwemmen.

Zondag
Het vertrek is vroeg, om een bezoek te brengen aan het Charles Darwin
onderzoeksstation. Hier vindt u de beroemde ‘ eenzame George’ een enorme
schildpad. Toch zijn er nog meer grote
schildpadden te vinden.
U reist verder over land naar de luchthaven van
Baltra om uw vlucht terug naar het vaste land
van Ecuador te nemen.
Belangrijk:
* beschikbaarheid van de boten voor de
excursies is onder voorbehoud
* excursies zijn onder voorbehoud van
klimatologische of oceanische omstandigheden
en de regels van het Nationaal Park.

Optioneel
Optionele activiteiten voor wie niet deel wil nemen aan de excursies naar andere
eilanden:
Mountainbiking, proefduik, snorkelen, vogels spotten, wandeling naar toruga Bay
of Las Grietas, zeekayakken enz.
Een verblijf in één van de Finch Bay accommodaties kan ook heel goed als
verlenging van uw cruise door de Galapagos.
Inbegrepen:
• transfer in/uit
• 4 overnachtingen
• alle maaltijden
• 3 dagen excursies
• bezoek Charles Darwin station met gids
• faciliteiten: zwembad en strand
• diverse sporten

Exclusief:
• vluchten van/naar de Galápagos
• Entree NP Galápagos (ca. $110 contant ter plaatse te voldoen)
• drankjes
• zeekayak

