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Snart drar du til Ecuador. Vi vil gjerne forberede deg litt på hva som kan møte deg der. 
 
Ecuador regnes ofte som et utviklingsland. Det vil alltid prege et opphold i noen grad. Mindre 
bekvemmelighet, mer byråkrati og en befolkning med tanker og handlemåter totalt forskjellig fra 
våre, gjør turen litt ekstra utfordrende, men også ekstra opplevelsesrik. De politiske forholdene i 
landet er relativt stabile (demokrati) og myndighetene ser velvillig på tilreisende turister. De store 
kontrastene og forskjellene oppleves av mange som både det mest interessante og det mest negative 
med Ecuador. Fra snødekte fjell til varme strender, fra øde ørkenlignende områder til den frodige 
jungelen. Naturen er meget variert på relativt korte avstander. Men også menneskene viser 
kontrastene; fra indianere som bor i små jordhus på landet til de hvite, rike som handler i luksus-
shoppingsentrene i hovedstaden. Barn som lever på søppelfyllinga og tigger utenfor de fine 
hotellene, er trist, men har du lyst kan vi også vise deg noe av samholdet og gleden som finnes der 
det er materiell fattigdom. 
 
Ecuador er et av de minst turist-utbygde land på kontinentet. Veiene er til dels dårlige og utvalget 
av restauranter og hoteller er lite, men til gjengjeld er ikke markedene tillaget for turister og livet 
går sin bedagelige gang slik lokalbefolkningen vil ha det. 
 
I Ecuador kan det ofte se ut som om tiden har stått stille. Tiden går ikke - den kommer! 
Ecuadorianere tar livet som det kommer, følger ikke alltid klokka, men greier å ordne det meste. 
Faller man inn i ecuadorianernes livsrytme, fra soloppgang til skumring uten å bekymre seg for 
morgendagen, kommer man kanskje hjem med en større livserfaring. Det er vanskelig (les: bare flaks 
hvis det blir riktig) å forutsi nøyaktig hvor lang tid et besøk eller en kjøretur tar i Ecuador. 
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Dette er noen enkle råd (ikke påbud!). Informasjonen er skrevet for å kunne brukes på ulike 
turopplegg og noe vil kanskje ikke gjelde nettopp din tur. Bruk sunn fornuft og spør oss hvis du er i 
tvil om hva vi mener eller hvorvidt det gjelder for ditt opphold. 
 
Før avreise: 
 
Helse 
Kontakt helsestasjonen for vaksiner. Vi prøver å unngå å si noe generelt om dette, da helsepersonell 
ikke er enige om hva som er riktig. Vi selv tar sjelden malariatabletter og malaria finnes ikke i 
fjellområdene. Det er også sesongavhengig og mest utsatt i ”regntida” fra jul til påske. Man bør selv 
snakke med sin lege om hva han anbefaler og det er neppe skadelig med malariatabletter en kort 
periode. Både i jungelen og på kysten kan det i enkelte tilfeller være malaria.  
Bruker du briller eller kontaktlinser, bør du ha med reserve fra Norge. Slike ting kan ordnes i 
Ecuador, men tar lang tid og kan være praktisk vanskelig i forhold til reiserute etc. Trenger du 
medisiner fast, bør du ta med rikelig fra Norge. 
Vanlige medisiner som du bare kanskje trenger, kan normalt kjøpes i Ecuador ved behov. Landet har 
et apotek på "hvert gatehjørne", men du bør vite hva du skal ha. 
Husk at vi er høyt til fjells og rett under ekvator - beregn solfaktoren godt (og ta den med 
hjemmefra). 
 
Store høyder 
Store deler av et opphold i Ecuador er ofte på 2.500 - 3.000 moh og enkelte ganger vil vi kunne 
komme opp i over 4.000 moh. Mange kan bli litt svimle den første dagen, men merker ellers lite til 
høyden. Har du ikke erfaring med opphold i høyden fra tidligere eller på annen måte mistanke om at 
du ikke tåler høyde, bør du kontakte din lege før bestilling.  
 
Språk 
Spansk er det store språket som snakkes av de aller fleste. Indianerne har flere ulike språk, med 
quichua som det mest utbredte. Engelsk er lite utbredt og mange snakker ”latin-engelsk” som ikke 



alltid er like lett å forstå. Guidene på Galapagos er ganske bra i engelsk, og enkelte ansatte på 
hoteller. 
 
Å lære seg noen spanske ord, er ikke så dumt. Spesielt tallene er viktig å kunne for å prute litt på 
markedet! uno-dos-tres-cuatro-cinco-seis-siete-ocho-nueve-diez er fra 1 til 10. Utalen ganske lik 
norsk.  
 
Også enkle hilsningsord er fint å kunne. Como esta (hvordan har du det), buenos dias (god dag), 
gracias (takk) og lignende. 
 
Mobiltelefon 
Norske mobiltelefoner virker normalt ikke i Ecuador. Landet har et eget system (850) og det er ikke 
kompatibelt med så mange andre foreløpig. Helt nødvendig er en quad-band telefon, men selv med 
disse kan det være vanskelig å få kontakt med den riktige lokale operatøren. Vi vet at enkelte har 
fått det til å fungere og telefoner blir stadig bedre, men garanterer ikke noe. Det er ingen løsning å 
kjøpe lokalt simkort. Men det er rimelig å ringe fra lokale kontorer, automater eller internettkafeer 
(se eget punkt). 
 
Klima 
Det er små forskjeller på klimaet gjennom året i Ecuador, de største variasjonene skyldes høyde over 
havet. I Quito og Cuenca og andre byer i fjellet, er dagstemperaturene litt over 20 grader, mens 
nettene kan bli kjølige (5-10 grader). Det er normalt mest regn når det er vinter i Norge, men likevel 
mest som byger om ettermiddagen. 
På kysten og i jungelen er temperaturene betydelig høyere (omkring 30 grader) og det blir aldri 
veldig kaldt. Også her regner det mest i desember til mars, men det varierer veldig fra år til år, og 
hele dager med regn er relativt sjeldne.  
 
Pakking 
 
Ikke ta med for mange kolli – husk at du må kunne passe på din egen bagasje (og gjerne kunne 
bære/dra den selv også). På hotellene vil du normalt få litt hjelp, men man vet aldri helt. Se mer 
under ”bekledning” for tips om hva du bør ha med av klær. Generelt er det fornuftig å ikke ha med 
for mye fra Norge – du trenger kanskje litt plass til ting du kjøper. 
 
Når man reiser opp og ned mellom lavlandet og høyfjellet er det lurt å passe på at alle flasker/tuber 
er godt lukket. Den store høydeforskjellen gjør at de lett ”sprenges”. 
 
Penger 
Ecuador har gått over til å ha dollar (amerikanske) som landets valuta (fra ”sucre” for en del år 
siden). Alle priser oppgis nå kun i dollar/cent (dolares/centavos). Dollar kontanter er derfor det 
aller mest praktiske. Store sedler (dvs. 50 og 100 US) kan være vanskelig å veksle i Ecuador, både 
p.g.a. størrelsen og på grunn av frykten for falske sedler. Ta med deg noe små sedler - US 1, 5 og 10. 
Noen en-dollar sedler er veldig greit å ha, til tips, taxier etc i begynnelsen. 
 
Husk et pengebelte eller en pengeveske til å gjemme under klærne.  
VISA og MasterCard kan brukes i Ecuador - men ikke på markedene der du sannsynligvis vil handle 
mest. Mange restauranter tar imidlertid kort og også en del butikker mot et lite tillegg i gebyr. Det 
er mulig å ta ut kontanter på disse kortene, men ikke i alle banker. Det finnes også minibanker for 
kontantuttak opp til ca usd 500. Imidlertid er dette mulig kun i byene, og det er ikke hver dag 
datamaskinene i banken fungerer…! 
 
Reisesjekker kan veksles til kontanter i enkelte vekslehus, men med et gebyr (fra 2% og oppover). 
Det er mulig å veksle euro og noen steder norske kroner til dollar, men det kan like godt gjøres i 
Norge. 
Konklusjonen er: Ha med dollar kontanter i varierende størrelse og kort til ekstrauttak eller bruk i 
reserve. 
 
Reisedokumenter 



Visum er ikke nødvendig til Ecuador. Men selvfølgelig gyldig pass - det bør ha noen måneders 
gyldighet etter avreise. På flyplassen i Quito får du et visum ved ankomst. 
Ingen andre dokumenter er nødvendig å vise, men du kan legge fram returbilletten hvis de ønsker å 
sjekke den. Ta med kopi av de viktigste sidene i passet ditt. Det er greit å ha hvis du mister 
originalen, eller som identifikasjon hvis du ikke har originalpasset.  
I Ecuador er det identifikasjonsplikt, både for fastboende og turister. Du må alltid kunne identifisere 
deg, men for å gå rundt i byen kan du bruke en passkopi. Når du reiser ut av Quito, må du alltid ta 
med deg originalpasset.  
 
Kopi av flybilletten og passet hos noen i Norge du kan nå på telefon, er også en fordel.  
 
Sjekk reiseforsikringen din. Det er helt nødvendig å ha reiseforsikring. Vær sikker på at den er 
gyldig, vit hva den dekker og hva du skal gjøre hvis noe skjer. Skriv opp og ta med eventuelle viktige 
telefonnummer etc. En avbestillingsforsikring er nødvendig, men dette ligger i de fleste 
reiseforsikringer i dag. 
 
Reisen: 
 
Tidsforskjeller 
Når det er vintertid i Norge ligger Ecuador 6 timer etter. Når vi har sommertid, 7 timer etter. 
Galapagos er en time etter fastlands-Ecuador.  
 
Bagasje 
Bag, koffert eller ryggsekk er greit. Hvis du har en tur med lokalbuss, bør du ikke ha for mye/for 
tung bagasje. Du bør uansett være forberedt på å kunne bære/dra din egen bagasje noe. Ikke alle 
hoteller har god service når det gjelder å frakte bagasje inn på rommene. Det er fint å ha med en 
"dagstursekk” til småturer ut. En hengelås eller annen låsemekanisme er en fordel. I jungelen går 
bagasjen med båten slik at du slipper å bære noe særlig der.  
Bagasjekvote på flyet er vanligvis 20 kg på utreisen. Husk å ha litt plass til det du eventuelt handler 
på markedene. 
Bagasje kan alltid settes igjen på hotellene. Vi anbefaler at man f.eks. til Galapagos ikke tar med 
mer bagasje enn nødvendig.  
 
Flyreisen: (hvis du flyr KLM) 
I Amsterdam er det noen timers venting på de fleste billetter og god tid til å finne riktig ”gate”. 
Avgang fra Amsterdam er rett før midnatt. På veien (etter ca 9 timer) er det mellomlanding på 
Nederlandske Antiller (øya Bonaire), der man normalt kan ta en tur inn hvis man vil. Flyplassen er 
liten, men det er et greit venterom med litt butikker og kafe. Deretter lander man i Ecuadors største 
by Guayaquil tidlig på morgenen lokal tid (6-7 timer etter Norge) for en kort mellomlanding og 
deretter en halv times flytur opp til Quito. NB: Ikke legg igjen verdisaker på flyet i Guayaquil eller 
på Bonair. 
Det er mulig å få flybilletter med utreise til Guayaquil og hjemreise fra Quito eller motsatt, uten 
tillegg i prisen.  
 
Ankomst Quito/Guayaquil 
Et ankomstskjema blir delt ut på flyet og må fylles ut, samt et tollskjema. Kun pass og 
ankomstskjema skal vises i passkontrollen, og alle luker i passkontrollen pleier å kunne brukes. 
Passkontrollen tar gjerne lengre tid enn bagasjen. For en bagasjetralle må du betale USD 1,- - og da 
får du ofte en hjelper ”på kjøpet”, men han må betales ekstra. Du får ofte ikke lov til å ta med 
trallen ut alene. Ikke ta mange kofferter sammen på en tralle - da er det fort å miste oversikten. 
Hvis du er i en gruppe, så gå ut enkeltvis etter hvert som dere er klar til det - og pass godt på 
tingene utenfor porten. Det er enklere for oss å få dere greit på bussen hvis ikke alle kommer samlet 
ut. Hold godt på alle ting på flyplassen! 
Blir du møtt på flyplassen får du egen informasjon om dette. 
 
Skjemaet som skal fylles ut før ankomst, deles ut på flyet, har et punkt om hvor du skal bo i 
Ecuador. Skriv: Hotel Quito hvis du ikke har noe annet å skrive. (Det er en ren formalitet som alltid 
står på slike kort og ikke noe som sjekkes).  



Du får igjen en liten lapp som etter passkontrollen og denne må tas vare på til avreisen. (Er det 
”krise” og man mister den vil man få/kunne kjøpe en ny, men det enkleste er å passe på den). 
Eventuell ny får man ved innsjekking ved avreise, eller den kan finnes inne i hallen ved 
passkontrollen.  
 
Skjemaet for tolldeklarasjon må også fylles ut, men det er sjelden noe problem for turister som kun 
har med private ting. Samles inn før utgangen.  
 
Det er lurt å ta vare på de små bagasjelappene man får ved innsjekking. Enkelte ganger er det 
kontroll av at man kun tar med seg sin egen bagasje ut av ankomsthallen.  
 
Skal du videre med fly samme dag (til for eksempel Cuenca) må du gå ut av ankomst hallen og inn 
”salida nacional” et annet sted på flyplassen. Du må sjekke inn på nytt og sende bagasjen på nytt. 
 
For returen 
Det kan være nødvendig å rekonfirmere returbilletten på flyet. Dette må gjøres til det aktuelle 
flyselskapet senest 72 timer før avreise. Rutinene varierer ofte og det er derfor nødvendig å sjekke 
for den enkelte reise. Spesielt på fly som normalt er fulle, er dette viktig. For fly til andre land i 
Latin-Amerika er det absolutt nødvendig å rekonfirmere! KLM sier nå at rekonfirmering ikke er 
nødvendig på deres avganger. 
Alle flyselskapene har kontor i Quito og kan besøkes på kontoret eller ringes (sjekk telefonkatalogen 
for nummer og adresse). 
 
Taxfree 
Tobakk og alkohol er ofte rimeligere i vanlige supermarkeder enn i de eksklusive taxfree-butikkene 
på flyplassen. Og skal du bytte fly i Europa/USA er det viktig å tenke på håndbagasjereglene. 
Forseglingen i butikkene på flyplassen er ikke god nok til å bli godkjent i Europa og dermed er faren 
stor for at taxfree varer i håndbagasjen ut av Ecuador blir inndradd før du er hjemme i Norge igjen. 
For reise mellom land i Latin-Amerika gjelder ikke de nye håndbagasjereglene og heller ikke for 
reiser innenlands i Ecuador.  
 
Flyplassavgift 
Ved avreise fra Ecuador, må den enkelte betale en flyplassavgift (Usd 25 fra Guayaquil og ca. usd 
40,-fra Quito). Dette må være i dollar kontanter (ikke kort eller reisesjekk!). Det er foreløpig ingen 
flyplassavgifter på innenlandsfly (heller ikke til Galapagos). Men Quito skal bygge ny flyplass og 
reglene endres uten varsel. Betalingen skjer i en egen luke på flyplassen etter at man har sjekket 
inn og fått boarding-pass. 
 
Reiser i landet: 
Det går rutebusser omkring i Ecuador hele tiden og normalt trenger man ikke å bestille billetter, 
men for lange turer kan man kjøpe dagen før. Vi anbefaler å legge reising til dagtid av 
sikkerhetshensyn.  
 
Har du billetter med innenlandsfly gjennom oss er det viktig å møte opp i god tid (halvannen time på 
fastlandsruter, to timer på Galapagos-ruter). Enkelte ganger kan avgangstidspunktet være endret fra 
det vi har oppgitt, men vi vil så langt mulig gi beskjed om alle endringer. Også disse kan det være 
fornuftig å rekonfirmere hvis du mottar billetten mer enn 4 dager før avreisetidspunktet. Hotellene 
vil være behjelpelig med å ringe til flyselskapene.  
 
Under oppholdet: 
 
Hotellene. 
I Ecuador skjer det ofte forandringer, og vi er forberedt på at vi i siste øyeblikk kanskje må bytte 
hotell, men det blir gjerne til noe lignende og i nærheten av det vi har planlagt. 
I Ecuador har innbyggerne haner selv om de bor midt i en storby, tuting er et "must" i trafikken og "å 
ta hensyn til naboene" betyr å be dem inn på festen (ikke å dempe musikken!). Helt stille blir det 
neppe utenfor ditt hotellvindu! 
 
Prisnivå 



Ecuador er fortsatt et rimelig land sett med norske øyne. Man kan spise et måltid mat fra kr.10,- 
(der lokalbefolkningen spiser) og oppover. Fine restauranter ligger gjerne på kr. 50,- - 100,-. Drikke 
(vann, brus, øl) ligger på omkring 1,- USD, mens vin er importert og relativt kostbart på 
restauranter. Mange lar seg friste av de flotte teppene og annet på markedene, og der er prisen helt 
avhengig av pruting! 
 
Sikkerhet 
Ecuador er et land med enorm forskjell på fattige og rike. Det er derfor forståelig at mange prøver å 
stjele fra dem som synes å ha alt for mye (for eksempel utlendinger). Man bør være forsiktig med å 
gå alene ute på kveldstid og generelt passe godt på tingene sine. Alt av stor verdi bør fortrinnsvis 
legges igjen i Norge, for eksempel smykker og dyre klokker. Fotoutstyr bør man sjekke at er dekket 
av en forsikring, og kontanter bør man oppbevare i ”hemmelige” lommer/vesker. Man bør aldri legge 
igjen verdisaker på hotellrommet, men det finnes safer på de fleste hotellene. En hengelås til å 
sette på kofferten kan også være lurt – da kan passoriginalen etc. legges der. 
For de fleste som mister noe foregår det helt ubemerket i en eller annen trengsel, eller ved at man 
selv glemmer igjen noe et sted.  
 
Tips. 
På mange restauranter legges det automatisk til 10% ”servicio”. Da trenger man ikke gi særlig i 
tillegg. Sjekk menyen - prisene oppgis ofte uten både IVA (moms 12 %) og service. 
Ellers er det vanlig å runde opp i taxier. På Galapagos må man regne med en del i tips til 
besetningen på båten. Beløpet er vanskelig å si – skal jo avhenge av hvor fornøyd man er – og det vil 
også variere fra gruppe til gruppe hvordan dette ordnes. På hotellrom kan man legge igjen litt hvis 
man vil, men det varierer fra 0,- til mye. Ei månedslønn i Ecuador kan være 150 til 200 USD og det 
betyr jo at selv 1 US er bra for mange. Får du hjelp med kofferten er 50 cent eller 1 US greit. 
 
Bekledning 
Ta med et håndkle til eventuell bading – det kan av og til mangle på noen av hotellene også! 
Skal du til jungelen er det viktig å ta med klær med lange ermer og lange ben, til å gå i regnskogen, 
mens man i kanoen kan ha shorts og singlet. Det er også en fordel med klær som kan kastes etterpå 
hvis man er uheldig og blir veldig skitten. Mange synes det er fint med egen lakenpose/laken på en 
jungeltur (ikke sovepose for det er varmt nok). Og har du store føtter (nr. 43 og over) bør du ha med 
gummistøvler el.l. hvis du skal på jungeltur. For mindre føtter får man låne støvler av guiden.  
 
Mange synes en hatt/skyggelue er fint i sola. 
 
Dagene er varme (20-25 grader) og nesten alltid med sol, men kvelden kan bli kjølig (5-10 grader). 
Kraftige regnbyger kan forekomme. Ecuadorianerne står bare under tak og venter, men nordmenn 
foretrekker kanskje regntøy. Skal du til Salinas de Bolivar eller på fjelltur er det viktig å ha med 
varmt tøy (noen liker å ha stillongs el.l. der). Høyt til fjells kan det bli kuldegrader og kaldt også 
innendørs. I Ecuador er det aldri oppvarming i husene, men det er normalt godt med ulltepper i 
sengene. 
 
Du trenger imidlertid ikke mye finklær for å besøke Ecuador. Selv på de beste restaurantene vil du 
komme inn i vanlige fritidstøy, og joggesko går også overalt. På indianerlandsbygdene er det litt 
uhøflig å gå i alt for utringede klær eller korte shorts, spesielt hvis du skal besøke noen hjemme hos 
dem. Men har man et skjørt eller en genser utenpå er det helt greit.  
 
Det finnes vaskemuligheter både på hotellene og på vaskerier i byene, slik at noe vasking er mulig å 
ordne. 
 
Strøm 
110 volt er det vanligste. Enkelte steder kan du få 220. Varierende typer støpsler er i bruk. I noen 
passer norske støpsler, i andre ikke. I lokale jernvarehandler kan du kjøpe mellomledd til støpsler 
dersom det blir nødvendig. Den vanligste kontakten i Ecuador er   (| |) – to tynne/rette. I tillegg kan 
det være en rund i et triangel ut fra disse to. Men har man et mellomledd/adapter som har disse 
totynne/rette til å stikke inn i veggen vil man kunne bruke alle kontakter. Det er ikke noe problem å 
lade for eksempel kamera eller PC på 110, men det tar noe lengre tid.    
 



Fotografering/film 
Film og ”chip” kan kjøpes i Ecuador, men koster bare litt mindre enn i Norge - og ikke alle varianter 
finnes. Råd: Ha med hjemmefra. Ekstra batteri o.l. bør du ha med fra Norge i tilfelle ladning blir 
vanskelig. Har du telelinse/zoom bør du ta den med. Du vil kunne ta nærbilder andre vil misunne 
deg! 
Det er mulig å fremkalle alle typer foto lokale (rimeligere enn i Norge) og kjeden Ecuacolor har 
normalt bra kvalitet.  
 
Internett - telefon 
Ecuador er godt utbygd på internett-cafèer. Der kan du sende og lese e-post, og også ringe rimelig. 
Dette er derfor den enkleste måten å holde kontakt med Norge på. Imidlertid finnes slike steder kun 
i storbyene og ikke på landsbygda. 
I tillegg har mobilselskapene (Porta og Movistar) både telefonkiosker/automater omkring i landet og 
også små ”telefonsentraler” der du kan gå inn å ringe. Dette er svært rimelig og ett minutt til Norge 
koster bare et par kroner.   
 
Engelske bøker. 
Det er flere steder i Quito man kan få kjøpt bøker som ikke er på spansk; Libri Mundi i Juan Leon 
Mera 851 eller Confederate Books (også brukte) i Calama 410 y Juan Leon Mera 
 
Ta taxi 
Bruk kun taxier som virkelig er taxier – gule i fargen. De er også merket med skilt og nummer og 
skiller seg godt ut fra vanlige biler. Taksameter brukes i Quito, men ikke i Cuenca og Guayaquil. 
Be om at det settes på - og pass på at det ”nulles” (dvs. starter på ca. 30 cent) eller avtalt prisen på 
forhånd. Greit å kunne noen tall på spansk. 
Det er ikke vanlig å gi mye tips i taxier, men kjører du for under 1 dollar, må du runde opp! 
 
Tiggere og gateselgere 
I Ecuador er det mange fattige og noen av dem tigger eller selger småting i gata. Det er ikke farlig å 
kjøpe fra dem eller gi dem noe. Uansett om man velger å benytte seg av deres tilbud eller ikke, 
anbefaler vi å behandle dem høflig og med respekt – det er lov å si ”no, gracias”! 
 
Post 
Postkort selges overalt og noen av disse stedene selger også frimerker. Frimerker kan også kjøpes på 
posthuset. Du bør ikke bare levere kortene dine i luka på posthuset (eller i hotelresepsjonen), men 
forsikre deg om at frimerkene blir satt på og kortet sendt. Bruk postkasser på posthuset for å være 
sikker på at brevet/kortet virkelig kommer inn i ”postsystemet”. Å levere kort på hotellet el.l. med 
penger – for at noen der skal kjøpe frimerker – kan gå bra, men sannsynligvis blir pengene brukt til 
noe annet. 
 
Dopapir 
Toalettpapir kastes aldri i selve toalettet, men i søppelbøtter ved siden av. Dette er så selvfølgelig i 
Latin-Amerika at det normalt ikke står oppslag om dette. Problemet er at rørene ikke er laget for 
toalettpapiret og at det derfor lett kan tette seg. Gjør man feil en gang er det ingen ”krise”, men 
når man kommer inn i vanene, vil man lete etter søppelbøtta når man kommer hjem igjen. 
Enkelte toaletter på restauranter etc. kan mangle toalettpapir. Mange synes derfor det er praktisk å 
ha litt med seg i reserve (kan kjøpes lokalt). 
 
Låse døra 
Dører, f.eks. på hotellrommet, låses oftest ikke med nøkkelen men ved å trykke inn eller vri rundt 
en knapp på dørhåndtaket på innsiden. Når du da går ut vil døra gå i lås, men når du er inne vil den 
være låst for folk utenfra, mens du selv kan åpne den lett. Prøv deg eventuelt fram. 
 
Drikke 
Både i høyden og i varmen er det viktig å drikke mye. Pass på å få kjøpt drikke slik at du har en tid 
framover. Ha heller for mye enn for lite. 
 
Mer om sikkerhet 



Husk generelt at mange folk har svært lite å leve for og at det ikke er nødvendig å friste dem med å 
vise fram all vår rikdom!  
 
Generelle tips fra turistpolitiet: 
- ta alltid med deg hotellets navn og adresse når du går ut 
- hvis du går ut om kvelden bør det være i grupper, ikke alene 
- ikke gå i mørke og forlatte gater 
- tar du taxi bør du bruke en autorisert taxi og legge merke til ”taxi-nummeret” 
- du bør alltid be om kvittering på det du kjøper 
- pass godt på tingene dine. 
- ikke bær ryggsekk, bager el.l. på ryggen 
- ha kopi av passet med deg som identifikasjon (bør alltid ha identifikasjonspapirer med seg) og legg 
originalen i safen el.l.  
- ikke veksle penger på gata 
 
Mer informasjon 
Det finnes reisehåndbøker om Ecuador og også noe informasjon på internett.  
Om Galapagos og de norske som reiste dit er det også skrevet flere bøker. 
 
Har du spørsmål kan du også alltid kontakte oss. 
Telefon i Norge: 90028220 eller 63987670 
E-post adresser: info@ecuatur.no eller ecuatur@online.no 
Tlf i Ecuador: Vanlig telefon fra Norge: 00 - 593 – 72 810 127 (fra Quito: 072 810 127) 
Mobil, fra Norge: 00- 
 593 97 35 58 69 (fra Quito: 097355869) 
 
Hvis vi er ute på reise, kan vi være vanskelig å treffe på telefon, men e-post vil vi lese jevnlig. 
 
Ta med godt humør og litt tålmodighet, så bli reisen en opplevelse! GOD TUR! 


