
Heldagstur Otavalo
Gör en heldagsutflykt i staden Otavalo, en traditionell och spännande stad. Mitt 
bland Andernas högländer i Imbabura-provinsen finner vi denna vackra lilla 
stad. Den är omgiven av vulkaner, mest känd är Imbabura-vulkanen. Vi besöker 
bland annat Otavalos marknad på centrala Plaza de Ponchos, där traditionellt 
klädda inhemska stadsfolk säljer färgglada textilier och hantverk.

Dag 1 Otavalo. Avresa varje lördag. 
Ni blir upphämtade tidigt på morgonen för att åka på en heldagsutflykt i staden Ota-
valo, en traditionell och spännande liten stad vackert omgiven av vulkaner. Otavalo 
är en av Ecuadors mest kända städer, med sitt Poncho Plaza där är en av Sydamerikas 
största och mest kända marknader äger rum varje lördag.. Vårt första stopp under da-
gen är Mira Lago där vi njuter av utsikten över sjön San Pablo och vulkanen Imba-
bura. Sedan bär det av till färgglada Poncho Plaza - en av Ecuadors största och mest 
kända marknader med en historia som sträcker sig ända till 1500-talet. Här kan du 
handla allt från hantverk, textiler, smycken och musikinstrument. Vi hälsar också på i 
Miguel Andrangos verkstad där vi får följa alla steg i produktionen av de vackra tex-
tilerna som Ecuador är känt för. Därefter är det dags att uppleva ännu en färgglad och 
spännande marknad, denna gång handlar det om byteshandel av frukt och grönsaker. 
Testa gärna de välsmakande frukterna eller capulí (Andes körsbär) även känt som 
trädtomat. Vi avslutar dagen på Tayta Gundo Kaya (Casa De Musica Andina). Detta 
kulturutbildningsprojekt främjar aktiviteter för barn och ungdomar från landsbyg-
den. Här kan du uppleva det lilla museet och se tillverkningen av instrument gjorda 
av bambu och andra material.
Måltider: Lunch

Avresa varje lördag

Pris per person: 1 950 kr.

I priset ingår:
• Engelsktalande guide
• Lunch

I priset ingår ej:
• Dricks
• Dryck

Resan går till en höjd mellan 2 560 ö h.

Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja 
ett högre belopp. Läs mer www.thabelatravel.com/klimatkompensation.

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställ-
ningsskydd som kostar 6,25 procent av försäkrat belopp.

Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring 
PLUS med tillval bagageskydd som är ett komplement till reseskyddet i hemförsäk-
ringen. Första dagen kostar 139 kr och resterande 35 kr.

Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan. Tha-
bela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra 
resenärer aldrig kan bli strandsatta.
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