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EXPLORER

Ecuador er et paradis, hvad angår frugt og
grønt.

ECUADOR

Nej, vi er ved
Ækvator, ikke Antarktis.

Det oversete
Ecuador

Fortsættes>

Tropisk badestrand, tæt og fugtig regnskov,
bjerge, der når ind i himlen, inkakultur og en
dramatisk historie - Ecuador har det hele.
Tekst og foto: MADS STENSTRUP
Jyllands-Postens
udsendte medarbejder

Hyrdeliv i Andes.

Issælger i Cuenca.

LØRDAG DEN 19. APRIL 2008

19

20

Småbørnene er altid med – sikkert og på plads.

>

QUITO – GUAYAQUIL
er bydes på lidt af det hele i Ecuador, det sydamerikanske land,
hvor man også lokker med
spidstegte marsvin langs landevejen. Lidt af hele Sydamerika, såvel natur
som kultur.
Med 22 bjergtoppe over 4.000 meter,
heraf også nogle stykker over 6.000 meter,
skulle man f.eks. nok kunne få sin trekkingog raftingtrang styret. Og i kontrast de
halvt hundrede større og mindre klippeskær, der udgør de nærmest mytiske Galapagos-øer halvanden times ﬂyvning ud i
Stillehavet med den unikke fauna.
Ingen af stederne føler man sig på nogen måde hensat til forventningerne om
Ækvator, skønt vi står lige oven på linjen:
Med sneen, lamaerne og de typiske 15 grader i bjerglandet eller pingvinerne og den
friske sø ude på de vindtørre øer. På Galapagos er det den arktisk kolde Humboldtstrøm, der er med til at holde den ellers
klæge og fugtige Ækvator-varme, vi kender
fra mere typiske tropemål, fra livet. På Galapagos føler man sig snarere hensat til en
græsk ø i foråret.
Men det i sammenligning med nabolandene Brasilien og Peru temmelig oversete
Ecuador, i det nordvestlige Sydamerika, er
mere og andet end snedækkede vulkankratre og bizarre krybdyr og fugle og er med
sin relativt begrænsede størrelse, kun halvt
så stort som Frankrig, et land, man kan nå
at få et godt indtryk af på to-tre ugers rejse.

D

vejret ved blot moderate fysiske anstrengelser i den tynde luft og det voldsomt kuperede terræn.
I Quito nød vi ud over nogle fantastiske
kopper Ecuador-chokolade den meget synlige spanske kolonihistorie, gadelivet med
masser af panﬂøjtende indianere, artisteri
og kunsthåndværk, ligesom der kun kort
uden for byen, i Mindodalen, lå store fugtige højlands-cloud forests – højlandsregnskov – der indbød til vandreture. Med
vandfald, imponerende fugtdryppende
vækster og farverige kolibrier i de drivende tåger af vatskyer.
Men her var også imponerende vulkanske landskaber med de stolt knejsende Andesbjerge, rå og sneklædte foroven, men
med frodige og veldyrkede jordlodder, der
længere nede ad bjergskråningerne holdt
alle bondefamiliernes medlemmer beskæftiget.
Hvis det er synet af bjergtoppene, man
vil opleve, bør rejseårstiden overvejes, da
sigtbarheden meldes bedst i juli-august.
Til gengæld er der så på den årstid koldest
på Galapagos-øerne og ikke rigtig egnet til
i hvert fald snorkelture uden våddragt
blandt søløverne dér, hvis man vil nå begge
dele.

Store markeder
Nå, hvis det er badeture, man er kommet
efter, er der som sagt også Esmeralda, og
hvis man snarere er til kanojunglesejlads,
er det Cuyabeno-reservatet, man skal til.
Her hænger dovendyrene ned fra træerne,
papegøjerne brokker sig, og her kan der ﬁskes piratﬁsk mellem grupperne af alligatorer og lyserøde ﬂoddelﬁner, inden overnatningen og nattens lyde nydes i hængekøje i et pælehus.
Vi besøgte i stedet det imponerende indianermarked i Otavalo nord for Quito,
hvor tusinder af lokale indianere hver lørdag rejser til for at forsyne sig med det imponerende antal varianter ud i billige kvalitetstekstiler, keramik, ﬁsk, kød og det
enorme udvalg af eksotiske grøntsager og
frugter. Alt til rene foræringspriser og meget, som vi aldrig har set eller smagt på vores breddegrader. Her kan eksempelvis an-

Inkakultur overalt
Der er f.eks. også ægte tropebadestrande
ved beach party-byen Esmeralda og Amazon-regnskov i Cuyabeno-reservatet, der
grænser op mod Columbia og Brasilien på
østsiden af Andesbjergene. Og så er der
kultur, masser af gammel inkakultur, og nyere indiansk kultur – vel at mærke mange
positive oplevelser med indianerstammer,
der har formået at bevæge sig ind i moderniteten i det spændende land.
Explorer deltog i en rundtur, der indledtes i landets tilbagelænede hovedstad, Quito, der trods sine to-tre mio. indbyggere
virker behageligt provinsiel, som den ligger og stråler hvidt med sit centrum af kolonitidsbygninger. Vi er oppe i knap 3.000
meters højde, der nok giver en behagelig
tempereret sommertemperatur, men til
gengæld også får – i det mindste – den udefrakommende til at gispe en anelse efter
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Gadekøkken på indianermarkedet i Otavalo.

befales den friske, myntesmagende juice
fra den orange trætomat.
Kæmpefadet med små lækre ﬁngerbananer til fri afbenyttelse i receptionen på
vores Quito-hotel minder også om, at Ecuador er et af verdens største eksportlande
af såvel bananer som ananas, men også
f.eks. afskårne roser og andre blomster. I
Ecuador har man siden 2000, da inﬂationen
var helt ude af kontrol, handlet i US dollars, hvilket for turisten gør det hele meget
nemmere – og for tiden meget billigt.
Må vi anbefale tørklæderne og tæpperne vævet i ren, blød lamauld og det endnu
mere eksklusive lamalammeuld.

Over bjergene
Vores tur fortsatte gennem bjergene og
hen over Cotopaxi-vulkanens skråninger
med den berømte Chiva Express og sydpå
(se hosstående artikel) mod Riobamba og
næste dag Cuenca med de smukke hvide
middelalderhuse indhugget i bjergskråningerne og sin imponerende katedral.
Efter otte dage i bjergene og bl.a. mod
slutningen af et besøg i den nærmest Island-lignende nationalpark Cajas i 4.300
meters højde sluttede vi til sidst med bussens nedstigning til det fugtigt-tropiske
lavland med ris- og bananmarkerne og en
mere Bahia-brasiliansk stemning blandt
den her mere afrikansk dominerede befolkning.
Her – inden Galapagos – "mellemlandede" vi i millionhavnebyen Guayaquil, der
havde al den storbyintensitet, som Quito
ikke kan mønstre, kæmpe leguaner i parkerne – samt nogle fabelagtige hummerrestauranter.
Og den indledningsvis nævnte specialitet, spidstegt marsvin, måtte vi naturligvis
også prøve af hensyn til arsenalet af skrøner, der i fremtiden skal kunne hentes
frem, så børnebørnene engang kan gyse.
Gnaverens smag beskrives, som meget andet ukendt, bedst som "lidt a la kylling",
men var i øvrigt mest ben og brusk. Serveres med kartoﬂer og tomatsovs!
mads.stenstrup@jp.dk

Foto: Metropolitan Touring Image Bank
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Bare rolig – Chiva Express udlåner skam ikke bare varme ponchoer til de seje på taget. Her er der også monteret forsvarlige sikkerhedsseler.

På skinner gennem T
Andes’ vulkaner
Om bord på Chiva Express kører man på Cotopaxi-vulkanens skråninger
og når verdens højestbeliggende fungerende jernbanestation, når man
altså ikke stoppes af et af de hyppige mudderskred.
Af MADS STENSTRUP
Jyllands-Postens udsendte medarbejder

RIOBAMBA
empomæssigt kan selv DSB være
med her. Den mangefarvede, forstørrede skinnebus når sjældent
over 40 km/t., når den vugger ned og aser
op gennem Andesbjergenes pas, kaldet
Avenue of Vulcanos, med den mægtige
kondor svævende over sig.
Til gengæld er udsigten langt bedre, og
vi skal selvfølgelig heller ikke stresse, ligesom hovedparten af de mange indianere
med deres kulørte ponchoer, vi ser undervejs, og som ofte tager sig tid til at kigge op
fra markarbejdet på skråningerne i dalen
og lette på deres karakteristiske sorte og
brune hatte, når vi damper forbi.
Vi er på vej sydpå fra Ecuadors hoved-

Australien ud over det sædvanlige
Sydney, Outback & Reef

Ayers Rock & Minicruise

Oplev Utzons imponerende operahus
i Sydney, Ayers Rock, den røde outback og det farvestrålende koralrev
i det tropiske Queensland på denne
17 dages klassiske rejse Down Under

Oplev Australiens røde centrum med
Ayers Rock. Mærk pulsen i Sydney
og nyd livet over og under vandet
på verdens længste koralrev, Great
Barrier Reef. 16 skønne dage.

fra

25.460,-

Nyhavn Rejser har solgt kvalitetsrejser til det meste af verden i
20 år. Vi er 65 ansatte, og rejsen skræddersys efter dine ønsker

fra

38.168,-

www.nyhavn.dk
Tlf. 33 320 320

Oplevelser ud over det sædvanlige

EXPLORER

23

ECUADOR

Højlandslivet ved jernbanen.

stad, Quito, til det maleriske Cuenca på
Unescos verdenskulturarvsliste.

Historisk jernbane
Historisk dateres togruten tilbage til slutningen af 1800-tallet, da man endelig forbandt landets to store byer Quito højt i
bjergene og havnebyen Guayaquil med mere end ﬂoder og stenede stier for de tungtlastede muldyr og dermed reducerede de
daværende 10-14 dages rejsetid betragteligt.
Det konstruktionsmæssigt yderst besværlige og kostbare anlægsarbejde tog mange år
og gav megen intern ballade, der bl.a. kostede en præsident livet.
Mange år kom den ustabile forbindelse
ikke til at holde, før tiden og lastbiltransport overhalede den, bl.a. på grund af de
mange klippe- og mudderskred på ruten.
Så i dag er det primært landets relativt få
turister, der i hvert fald i klart vejr nyder
udsigten mod den dobbelte perlerække af
vulkaner, der omgiver os – med Chimborazo (6.310 meter) og Cotopaxi (5.897 meter)
som de mest markante.
Gang på gang går togturen som sagt helt
i stå på grund af jord- og klippeskred fra
skråningerne ned på skinnerne, men vi er
også kommet på en mindre heldig årstid.
Togturen drives i dag af den lokale turistmastodont Metropolitan Touring, men togføreren har meget forudseende inviteret
tre-ﬁre lokale på gratis stop mod syd, hvis
de altså rydder skinnerne, hver gang det
bliver nødvendigt.
Den lave fart gør det også mere behageligt at sidde øverst på taget i den friske luft
og nyde gyset af de indimellem meget bratte fald og synet af glade børn på vej til skole, arbejdet i marken og hyrderne, der lufter lamaer, får og køer. Et par gryntende
grise i snor passerer vi også.
Var vi kørt meget hurtigere, havde de
udleverede uldne ponchoer ikke slået til på
vej gennem tænderklaprende tåge og vatskyer. At vi er tæt på Sydamerikas tag, vidner den hurtige rødmen på kinder, næser
og isser om. I højlandet går der en del
kostbar faktor 100-solcreme over disken i
kiosker og forretninger til os blege ﬂadlandsaber. De lokale derimod klarer sig
med deres brune læderagtige hud. I det hele taget bemærkelsesværdigt at observere,
hvor små mange af de herboende indianere
er. Ned til 130 cm høje, men med 30 pct.
større lungekapacitet end os andre, efter
sigende fordi kroppen gennem årtusinder
har tilpasset sig den tynde luft. »Survival

of the ﬁttest,« som Darwin sagde ude på
Galapagos-øerne, som vi senere skal besøge (læs mere i næste uge).

Voldsomme niveauændringer
Vi gør planmæssigt stop et par steder undervejs og guffer lokale specialiteter som
pandekager, ost, dampende supper og masser af frugt i os, og vi drikker varmende te.
Bl.a. ved en stor farm, hvor lokale cowboys viser, at også den ponchoklædte udgave behændigt kan indfange kalve, heste
(og lamaer) med lasso. Og ved Machachi –
efter sigende verdens højest beliggende
fungerende jernbanestation – hvor lokale
kunstnere maler hurtige, simple småbilleder af livet på vulkanerne. Og næste dag ved
Alausi, hvor turen ned ad Devils Nose, en
kæmpestor klippevæg, ikke lader rutsjebanen på Dyrehavsbakken meget efter i stejlhed. Den del af ruten skulle i internationale ingeniørkredse være anerkendt som et

absolut mesterværk. Banen skulle falde
over 800 meter på en 11 km lang strækning.
Efter sigende. For noget skuffede må vi,
kun få hundrede meters futten før det mest
bratte fald, bakke tilbage til Alausi. Et stort
stykke nedstyrtet klippe har natten før slået den venstre togskinne helt ud af vinkel.
Der er ikke noget at raﬂe om, vi må nøjes
med bussen det sidste stykke.
Sandsynligheden for klart vejr og færrest generende skred er størst fra maj til
november, får vi fortalt.
mads.stenstrup@jp.dk

Fortsættes>

Familien-i-første-række-ferie
Miniferie mandag-fredag

Feriecenter
Kattegat

SeaWest
Nymindegab

Hotel Fanø
Badeland

Feriecenter
Grønhøj Strand

Øer Maritime
Ferieby

SeaWest
Løkken

4 pers. lejl.

6 pers. Skipperhus

4 pers. lejl.

8 pers. lejl.

5 pers. lejl.

6 pers. Skipperhus

fra kr.

1.702,-

fra kr.

2.292,-

fra kr.

1.670,-

+ strøm- og vandforbrug

+ strømforbrug

Tlf. 86 38 62 00

Tlf. 76 52 30 00

Tlf. 75 16 60 00

DJURSLAND

NYMINDEGAB

FANØ

fra kr.

1.948,-

fra kr.

fra kr.

1.689,-

+ strøm- og vandforbrug

Tlf. 98 88 32 22

Tlf. 86 34 00 00

Tlf. 98 94 66 00

LØKKEN

ØER

LØKKEN

En ferie på Strandhotellerne gør noget særligt ved dig og din familie. Dejlige strande,
smuk natur, et hav af gratis aktiviteter eller ren afslapning i hyggelige og lækre
omgivelser. Og når prisen også er attraktiv, så er det svært ikke at nyde livet.

Book nu på 70 23 20 30 eller på www.strandhotellerne.dk
Book online og spar eksp.gebyr på kr. 75,-

1.836,-

+ strømforbrug
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Ecuador
Rejsen dertil

Chiva Express når verdens højest beliggende jernbanestationer.
>

Forholdsvis få ﬂyselskaber, bl.a. KLM, British Airways og Air
France, ﬂyver direkte fra Europa til Ecuador. Prisen for en returbillet fra København til Quito er ca. 7.500 kr. Indenrigsﬂyvning er billigt. Vil man kombinere med et besøg på Galápagos, hvilket kræver en minimum ﬁredages pakkerejse med
hotel/krydstogtskib, kan man roligt lægge 12-15.000 kr.
oveni, og så skal man være ude i god tid, minimum et halvt
år forud.
Den beskrevne rejse uden Esmeralda og Amazonas er en
rundrejse, som arrangeres af Kuoni. Rejsen hedder "Forunderlige Ecuador og Galápagos," varer 16 dage og koster ca.
30.000 kr. Læs mere om rejsen på www.kuoni.dk – og om
rejsen rundt mellem Galápagosøerne i næste lørdags udgave
af Explorer.

Om Ecuador

Engolfferie
Ïderkanm¾rkes

...iNordjylland
(PMGJTNVLOBUVS

(PMGPQIPME

/PSEKZMMBOETOBUVSTLOIFEVEHSEFUBMUPWFSTLZH
HFOEFBSHVNFOUGPSBUTQJMMFHPMGWFE%BONBSLT
TWBSQl5PTDBOB
&OSFHJPO WJGPSCJOEFSNFETNVLOBUVSPHPQMF
WFMTFS PHTPNIBSGSJIFEPHQMBETTPNWFSTUF
QSJPSJUFU

,MJLJOEQlHPMGWJTJUOPSEKZMMBOEELPHCPPLEJOO
TUFHPMGGFSJFJ/PSEKZMMBOE
1SJTFSGSBLVOLS QSQFSTPO

0HNFEOPSEKZTLFHPMGCBOFSJWBSJFSFUUFSSO
FSEFSSJHNVMJHIFEGPSBUCMJWFVEGPSESFUPHOZEF
OBUVSFOQlTBNNFUJE
/TUFOIFMFlSFUSVOEULBOEVOZEF/PSEKZMMBOET
WBSJFSFEFMBOETLBC NFOTEVUSOFSEJUIBOEJDBQ

.SLFPSEOJOHGPSHPMGTQJMMFSF
(PM¿PHPFUWJTFSWFKUJM¿FSFLWBMJUFUTNSLFEF
HPMGCBOFSPHPWFSOBUOJOHTTUFEFSJ%BONBSL
-TNFSFQlXXXWJTJUEFONBSLDPNHPMG

0QMFW/PSEKZMMBOEQlUUIPME
'JOE¿FSFBLUJWFUJMCVEQlXXXWJTJUOPSEKZMMBOEEL
#PPLPWFSOBUOJOHPH¾OEJOTQJSBUJPOUJMVE¿VHUTNlM
PHPQMFWFMTFTUVSFJMBOETLBCFU

Huser 13 mio. mennesker på et område halvt så stort som
Frankrig. Den blandede befolkning afspejler de kultursammenstød, der er resultatet af europæernes kolonisering af indianernes land og de medbragte afrikanske slaver.
I landets nyeste historie er Ecuador på den store politiske
scene blevet sat i bås med de kontroversielle regimer i nabolandene Bolivia og Columbia og hermed beskyldt for at se
igennem ﬁngre med ulovlige narkotransporter. Som turist
mærker man dog ikke større sikkerhedsproblemer end mange
andre steder. Dog er det en god ide at bruge taxaer om aftenen.
Klima
Klimaet i Ecuador er et kapitel for sig med køligt i bjergene
og drønende varmt ved kysten. Husk godt med sololie, også
til de overskyede dage i bjergene.
Prisniveau
På alle områder langt billigere end i Danmark. Et godt måltid
mad med vin fås gerne for 50 kr., og et simpelt for 20 kr.
Hotelværelser kan fås fra omkring 100 kr. pr. nat.
Transport
Skønt der vistnok ikke ﬁndes brugbare køreplaner, kører der
masser af fortræffelige rutebiler, som man kan lade sig samle op af.

3

gode og
dårlige ting
ved rejsen

Plus

> Den unikke og
mangeartede natur.
> De urimeligt billige taxaer.
> Det imponerende
udvalg af frugt.

Minus
> Det meget omskiftelige vejr, der
kunne ændre mange planer.
> De mange mudderskred på veje og
jernbaner – også en følge af vejret.
> Den tynde luft, der koster relativt
stor energi. Det hjælper ikke med
god kondi, kun langsom tilvænning.

Vi har været der – Nu er det din tur

22 dage fra kr.

13.250

Canada & USA

Kolibrierne fodres med sukkervand i beværtningerne i Mindodalens
højlandsregnskove.

15 dage fra kr.

12.900

Vestlige Canada – 22 dage fra kr. 13.250
“The Wild West” kør-selv turen er en overﬂod af natur tilsat westernoplevelse. Højdepunkter er Banff, Jasper og Vancouver Island.
Pris pr. person, når to voksne og to børn rejser inden 22. juni eller efter 27. august 2008.
Prisen inkluderer ﬂy København - Vancouver, skatter, 21 dages leje af Pontiac G6 eller lign.
bil inkl. fri km, forsikring, første tankfuld benzin, GPS, en nat på Best Western Vancouver,
en nat på Best Western Merritt, to nætter på Wells Gray Guest Ranch, en nat på Maligne
Lodge Jasper, to nætter på Charlton’s Cedar Court Banff, to nætter på Panorama Mountain
Village Invermere, en nat på Prestige Lakeside Nelson, en nat på Coast Osoyoos Beach, en
nat på Manning Park Resort, en nat på Residence Inn Whistler, en nat på Powell River Town
Centre, en nat på Tsawa Luten Lodge Quadre Island, en nat på Best Western Tin Wis Resort,
Coast Bastion Inn Nanaimo, en nat på Queen Hotel Victoria, en nat på Sandman Signature
Richmond eller lign. hoteller. Tillæg fra kr. 3.000 for rejse mellem 22. juni og 27. august.

Sydvestlige USA – 15 dage fra kr. 12.900
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”The Big Trail” kør-selv-ferie i bil byder på natur og indianerkultur.
Turen begynder i San Francisco og slutter i Los Angeles. Højdepunkterne er nationalparkerne Yosemite, Death Valley, Zion og Grand Canyon, men også Las Vegas og route 66 indbyder til unikke oplevelser.
Pris pr. person, når to voksne rejser inden
28. juni eller efter 20. august 2008. Prisen
inkluderer ﬂy København - Californien, skat-
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ter, 14 dages leje af Pontiac G6 eller lign. bil
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GPS, to nætter på Comfort Inn San Francis-

inkl. fri km, forsikring, første tankfuld benzin,
co, en nat på Cedar Logde El Portal, en nat
på Mammoth Mountain Inn, en nat på Best
Western Las Vegas, to nætter på Bryce View
Lodge, en nat på Big Horn Lodge Moab,
en nat på Holiday Inn Monument Valley,
to nætter på Red Feather Lodge Grand
Canyon, en nat på Sleep Inn Phoenix og to
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nætter på Best Western Los Angeles eller
lign. hoteller. Tillæg fra kr. 4.000 for rejse
mellem 28. juni og 20. august.
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