Skandynawska jakość od 1986

Warto wiedzieć

Ekwador

Informację Ekwador
Język

Hiszpański i
keczua
Religia

Rzymskokatolicka

Stolica

Ludność

Quito

15,8 mln

Waluta

Dolar
amerykański

Powierzchnia

283.561 km2

Poniżej możesz przeczytać wiele praktycznych informacji dotyczących podróży do Ekwadoru.

Różnica czasu

Z MasterCard, Visa i American Express można korzystać

Różnica czasu między Polską a Ekwadorem/Galapagos

w dużych hotelach i niektórych sklepach w Quito. Poza

zmienia się w zależności, czy w Polsce obowiązuje czas

stolicą rzadko jest to możliwe. Najczęściej za płatność

letni czy zimowy:

kartą cena rośnie o ok. 12%.

Czas letni – 7 godzin (Galapagos – 8 godzin )

W Quito dość łatwo jest wypłacić gotówkę w

Czas zimowy – 6 godzin (Galapagos – 7 godzin)

bankomatach, ale w mniejszych miastach może być
trudniej.

Transport w Ekwadorze i Galapagos
Autobusy

UWAGA: Za wstęp do Parku Narodowego Galapagos

Autobusy w Ekwadorze odbiegają standardem od

nie można płacić kartą.

europejskich
Tam, gdzie to było możliwe, wybraliśmy oczywiście

Elektryczność

najlepsze z klimatyzacją

W Ekwadorze jest prąd 110V i płaskie wtyczki, takie jak
w USA. Jeśli chcemy korzystać ze swoich sprzętów

Kanu

elektronicznych, należy zaopatrzyć się w zestaw

W Amazonii poruszamy się po rzekach lokalnymi kanu

adapterów.

zarówno zmotoryzowanymi jak i nie.

Telefon i Internet
Ceny w Ekwadorze

Międzynarodowy numer kierunkowy do Ekwadoru:

Z naszego doświadczenia wynika, że na drobne

+593.

wydatki trzeba wziąć ze sobą min. 80 PLN na dzień.

Kawiarnie internetowe stają się coraz bardziej

Suma ta pozwoli pokryć wydatki na napoje, jedzenie i

powszechne np. w Quito jest ich dużo, i są tanie.

napiwki, jeśli nie są zawarte w cenie podróży.

Można w nich również dzwonić przez internet. Za 1.
minutę połączenia z Europą płaci się ok 50 groszy. W

Napiwki

niektórych hotelach za dostęp do internetu trzeba

Ok 10-15 % tej sumy stanowią napiwki, zależnie od

dodatkowo zapłacić.

poziomu zadowolenia z obsługi.
Na rejsach obowiązują inne zasady, sprawdź w

Woda pitna i higiena

programie danego rejsu.

W hotelach, restauracjach i kawiarniach toalety są
nowoczesne, porównywalne do europejskich. Toalety

Dla porządku zaznaczamy, że płacenie napiwków jest

publiczne i toalety poza miastem mogą być gorszej

oczywiście dobrowolne.

jakości tj. bez papieru toaletowego itd. Dobrze jest
wziąć ze sobą papier toaletowy lub paczkę mokrych

Waluta i karty kredytowe

chusteczek oraz żel do dezynfekcji rąk. Można go kupić

W Ekwadorze ekonomia opiera się na dolarze – waluta

m.in. w aptekach. Zmniejsza się wtedy

to dolar amerykański (USD) (1 dolar = 100 centów).

zapotrzebowanie na wodę.

Lepiej jest wziąć ze sobą dolary niż wymieniać
pieniądze na miejscu.
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Radzimy pić tylko wodę butelkowaną i nie pić wody z

kranu.

poruszać się poza wyznaczonymi trasami. Wszystkie
śmieci trzeba zabierać ze sobą.

Savoir vivre
Turystyka w Ekwadorze rozwija się dynamicznie.

Zwiedzając muzeum czy kościół należy okazać

Odgrywa dzisiaj ważną rolę w ekonomii państwa.

szacunek przez odpowiedni ubiór, ramiona i nogi

Mimo że dzięki nam, wiele osób ma pracę, pamiętajmy,

powinny być zakryte.

że jesteśmy gośćmi w obcym kraju i powinniśmy
szanować jego mieszkańców oraz ich kulturę. Wielu

Palenie

Indian nie życzy sobie, żeby ich fotografować.

Podczas lotu samolotem oraz jazdy autobusem
obowiązuje zakaz palenia. W Ekwadorze nie ma tak

Należy pamiętać, że odwiedzamy tereny objęte

powszechnego zakazu palenia, jak w wielu miejscach

ochroną, rezerwaty przyrody stworzone z myślą o

w Europie. Wolno palić w barach i klubach. Jeśli jednak

ochronie zwierząt, roślin i ekosystemów. Nie wolno

zdarzy się, że w restauracji jest zakaz palenia,

zbierać ani niszczyć roślin, niepokoić zwierząt, ani

najczęściej jest respektowany.
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Formalności wizowo-paszportowe
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Ekwadoru.
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Ekwadoru. Okres bezwizowego
przebywania na terytorium Ekwadoru dla turystów wynosi do 90 dni.
Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od
daty planowanego powrotu z Ekwadoru.
W trakcie pobytu w Ekwadorze turyści są zobowiązani do posiadania zawsze przy sobie dodatkowo fotokopii
paszportu.
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych
kontaktując się z Wydziałem Konsularnym Ekwadoru w Polsce tel. +48 22 848 72 30 lub naszym biurem
partnerskim WizaSerwis Sp. z o.o www.wizaserwis.pl.
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane
dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.
Wymagania dotyczące wjazdu do EKWADORU w związku z pandemią COVID-19.
Wszyscy podróżni zobowiązani są do wypełnienia deklaracji dotyczącej stanu zdrowia przed wjazdem do
Ekwadoru. Prosimy o wydrukowanie formularza, wypełnienie go i zabranie ze sobą w celu okazania na lotnisku.
Link do formularza: https://bit.ly/3fvCVD7
Osoby w pełni zaszczepione powinny posiadać paszport covidowy (certyfikat unijny w języku angielskim
potwierdzony kodem QR) zaświadczający o ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni
przed wjazdem do Ekwadoru. Zalecamy, aby pobrać i wydrukować paszport covidowy w języku angielskim ze
strony https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta i mieć go przy sobie podczas całej podróży.
Osoby niezaszczepione prosimy o kontakt z biurem oraz śledzenie informacji wjazdowych na
stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
Prosimy o zwrócenie uwagi, iż to na podróżnym spoczywa odpowiedzialność uzyskania aktualnych informacji o
zasadach wjazdu, zapoznania się z nimi i posiadania potrzebnych do wyjazdu dokumentów. Wymagania i
ograniczenia wjazdowe mogą ulec zmianie w krótkim czasie, zachęcamy więc do sprawdzania aktualnych
informacji dotyczących zasad wjazdu na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacjedla-podrozujacych
Formularz zdrowia:
Przygotowaliśmy dla Państwa przewodnik w języku polskim jak wypełnić formularz, którego zalecamy
przestrzegać, aby mieć pewność, że wszystko zostało wykonane prawidłowo.
Kliknij tutaj, by zobaczyć instrukcję wypełnienia formularza:
https://documents.albatros-travel.com/pl/PLF_Ecuador_PL.pdf
Jako podróżny jesteś odpowiedzialny za to, aby formularz zgłoszeniowy został wypełniony prawidłowo i w
odpowiednim czasie przed wylotem.
Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz:
https://bit.ly/3fvCVD7
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Szczepienia Ekwador
Wymagania i zalecenia dotyczące szczepień ulegają na bieżąco zmianom. Dlatego też zalecamy kontakt z
punktem szczepień lub ośrodkiem medycyny tropikalnej w celu zasięgnięcia informacji o aktualnie
wymaganych szczepieniach szczepieniadlapodrozujacych.pl/zalecane-szczepienia/ekwador
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Klimat i pogoda Ekwadoru
Poniżej możesz przeczytać wszystko o klimacie Ekwadoru i zobaczyć średnie temperatury
dla stolicy Quito i Wysp Galapagos.
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Źródło: DMI & meteomedia
Położenie w pobliżu równika jest zazwyczaj jednoznaczne z małymi wahaniami pogody, ale Ekwador ma różne
rodzaje krajobrazów, i związane z nimi charakterystyczne rodzaje klimatu.
Na południowym wybrzeżu jest chłodno a deszcz pojawia się sporadycznie.
Na północnym wybrzeżu jest cieplej, ok. 30° C przez cały rok, co wiąże się również ze stałymi opadami ok 2000mm
rocznie. W górach temperatura wynosi średnio 13°C, w dolinie między dwoma łańcuchami Andów pogoda
przypomina wieczną wiosnę ze średnią temperaturą ok 24°przez cały rok.
W lasach tropikalnych na wschodzie kraju jest zawsze gorąco i deszczowo. Fauna jest również mocno
zróżnicowana. Kontynentalny Ekwador zamieszkuje 1600 różnych gatunków ptaków, 6000 rodzajów motyli oraz
wiele gatunków ssaków i gadów.
Do tego dochodzą jeszcze liczne endemiczne gatunki z Galapagos (endemiczne, czyli niespotykane nigdzie
indziej).
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