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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Freddy Hordies ging in 2003 al op excursie op de Galapagoseilanden via het reisbureau Kleintours 

en hij was vol lof over de natuurpracht en de niet-menschuwe fauna! Hij had dan ook weinig moeite 

om André Van Hecke te overtuigen/overhalen om opnieuw met hem, deze prachtige eilandengroep 

te gaan bezoeken. Aldus werd de reis gepland in het voorjaar 2005, nl. voor de periode van 29 

januari tot 8 februari. 

 
1.2. Doel 

Hoofddoel van de excursie was uiteraard het algemeen observeren van de endemische eilandfauna 

& -flora. Maar onze bijzondere interesse zou toch uitgaan naar twee endemische reptielsoorten, nl. 

de Galapagos zeeleguanen (Marine Iguana) en Galapagos reuzenlandschildpadden (Galapagos 

Giant Tortoise). Verder werd gehoopt om zeeschildpadden (met mogelijk een voor ons nieuwe soort) 

te kunnen waarnemen en ook de unieke Galapagos Pinguïn. 

 
2. HERPETOLOGISCHE EVALUATIE 

2.1. Literatuurvoorbereiding 

In vergelijking met onze vroegere excursies, hadden we het ditmaal zeer gemakkelijk wat de 

herpetologische voorbereiding betrof. Voor deze unieke eilandenarchipel bestaat er amper enige 

literatuur over de reptielen, laat staan wat de ondersoorten betreft. 

Wij baseerden ons voor de determinaties en samenstelling van dit rapport op de “Collins Safari 

Guides: Wildlife of the Galapagos” (zie ook punt 8). Omdat er maar weinig Nederlandse namen van 

de soorten voorhanden zijn, worden in dit verslag de Engelse en Latijnse soortnamen gebruikt. 

 
2.2. Resultaten 

Gedurende onze aanwezigheid van 7 dagen, werden er - op 12 verschillende Galapagoseilanden - 

16 soorten reptielen waargenomen. 

Highlights waren de 6 verschillende soorten Marine Iguana (Zeeleguaan), de 2 soorten Galapagos 

Giant Tortoise (Galapagosreuzenschildpad), de 2 soorten Landleguanen, Santa Fé Land Iguana 

(Conolophus pallidus) en Land Iguana (Conolophus subcristatus), de 2 soorten zeeschildpadden 

Galapagos Green Turtle (Chelonia mydas agassisi) en de voor ons nieuwe soort Hawksbill Turtle 

(Eretmochelys imbricata bissa). 

In vergelijking met het voorkomen van 42 soorten reptielen op de door ons bezochte Galapagos-

eilanden, observeerden wij dus 38% van de aanwezige herpetofauna. Wanneer je weet dat we (1) 

niet alle eilanden bezochten, (2) niet mochten zoeken naar reptielen en (3) dus louter afhankelijk 

waren van toevallige en visuele waarnemingen, zijn we zeer tevreden met ons percentage. 

 

3. REISERVARINGEN 

3.1. Dagactiviteit 



 
 

 Galapagos 2005 : 22/03/2005  16:32 :   pagina 3 van 17  
 

Een doorsnee dagactiviteit aan boord zag eruit als volgt: om 7:00u werd via de intercom iedereen 

gewekt; 7:30u ontbijt; 8:30u een wandeling op een Galapagoseiland; 12:30u lunch; 14:00u namid-

dag-activiteit zijnde ofwel een tweede wandeling op een ander eilanddeel of op een totaal nieuw 

eiland; indien geen landing mogelijk werd er een dinghy-ride (of zodiak-vaart) langs een rotskust 

voorzien en/of een snorkelpartij; 18:00u terug aan boord; 19:00u briefing voor de volgende dag; 

19:30u diner. De planning was ook zo voorzien, dat voor de grote afstanden ’s nachts werd gevaren 

en voor de korte ’s morgens vroeg ofwel op het middaguur. 

 
3.2. Regelgeving aan boord 

Bij de eerste kennismaking met de gids en de bemanning, werd een algemene briefing gegeven 

over de gebruikelijke regels aan boord van het jacht Coral I (gebruik van reddingsvesten en 

reddingssloepen, etenstijden, briefings, het zuinig omspringen met water, enz…). Voor wat de 

wandelingen betrof, werd duidelijk benadrukt dat geen enkel dier mocht gevangen of verstoord 

worden. Het omdraaien van stenen was evenmin toegelaten (en daar hadden we wel wat spijt van). 

Er mocht ook niets verzameld worden aan schelpen, zand of andere reissouvenirs. 

 
3.3. Klimaat 

Tijdens onze aanwezigheid was het regenseizoen. Wij hebben hier echter niets van gemerkt. 

Overdag waren het snikhete temperaturen. Pet of hoed en zeker “nekbeschermingen” tegen de zon 

zijn onmisbaar, evenals een zonnecrème met factor boven de 20. ’s Nachts zijn het zalige 

temperaturen met een prachtige sterrenhemel. 

 
3.4. Logies en voedsel 

Gedurende ons bezoek aan de Galapagos eilanden, was het jacht Coral I onze drijvend luxe-hotel in 

vol pension. Je kunt het logies (slapen en badkamer) enigszins vergelijken met de ruimte in een 

grote kampeerwagen. De kajuit was ruim met de nodige opbergkasten; we sliepen elk in een 

afzonderlijk bed (geen stapelbedden); de badkamer bestond uit een (voldoend grote) doucheruimte, 

lavabo en een privé toilet. De voorzieningen voor kajuitservice, -onderhoud en linnen, was als in een 

hotel. Zelfs badhanddoeken voor op het strand en voor de wet-landings, werden gratis ter 

beschikking gesteld! 

Wij waren uiterst tevreden over de accommodatie, het comfort en het eten aan boord. Ook de gids 

Javier was een expert en gaf constant - maar op gepaste en correcte wijze - steeds uiterst 

waardevolle en zeer interessante toelichtingen tijdens de excursies en de voorafgaande briefings. 

Het verblijf in vol pension, alle taksen en entreegelden werden rechtstreeks via internet besteld bij  

Kleintours, Av Eloy Alfaro N 34151 y Catalina Aldaz. Quito. Ecuador. Voor verdere elektronische 

gegevens: “http://www.kleintours.com” en/of “reservations4 @ kleintours.com” of bij Freddy Hordies, 

die goede contacten heeft met deze reisorganisatie. 

De vluchten Zaventem-Madrid, Madrid-Quito en Quito-Baltra, werden geboekt bij Reizen Boone, 

Mechelsesteenweg 86 te 2550 Kontich. 
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3.5. Budget 

Onze volledige reiskosten alles inclusief bedroegen in totaal 3.374 EUR per persoon: 805 EUR vlieg-

tuig; 2.226 EUR Kleintours Coral I (vol pension), 101 EUR verzekeringen, taksen, entreegelden, 

transfers, hotel Quito aankomst en vertrek; 242 EUR persoonlijke uitgaven. 

 
3.6. Inentingen 

Er worden voor een bezoek aan de Galapagoseilanden geen speciale voorwaarden gesteld. Wij 

lieten ons wel preventief inenten tegen hepatitis A en tetanus. 

 
3.6. Reispas 

Voor Galapagos heb je een reispas nodig. Daarenboven moet deze nog min. 90 dagen geldig zijn 

vanaf de datum van aankomst. Let hier goed op voor je vertrek, zoniet wordt je onverbiddelijk niet 

toegelaten! 

 
4. RESULTATEN 

4.1. Waargenomen reptielen  

Gedurende onze aanwezigheid, werden er 16 soorten/ondersoorten reptielen waargenomen, zoals 

gedetailleerd in tabel 1. In deze tabel wordt er per bezocht eiland, een overzicht gegeven in functie 

van de checklist van Collins. Het aantal geobserveerde reptielen is ingevuld met ofwel een “X” (wat 

staat voor een ontelbaar aantal waarnemingen) ofwel met een “getal” (voor het exacte aantal 

waargenomen dieren). Aangezien er geen reptielen mochten gevangen worden, ontbreken in dit 

verslag de gebruikelijke biometrische en dierkundige gegevens. 

 
4.2. Vogels 

In tabel 2 worden de 43 waargenomen vogelsoorten opgegeven, in functie van hun voor ons eerste 

notitie. Ook hier was het opmerkelijk hoe al die vogels totaal geen angst vertoonden voor onze 

directe aanwezigheid. Vooral de Blauwvoet Jan-van-Genten, die hun baltsspel “bijna “tussen onze 

voeten uitvoerden, zijn onvergetelijk!  

 
4.3. Zoogdieren, insecten & ongewervelden 

In de derde tabel geven we een overzicht van de overige waargenomen soorten, zeezoogdieren, 

krabben, zeesterren, sprinkhanen, enz…, weer in functie van hun voor ons eerste waarneming. Hier 

hebben we bijzonder mooie herinneringen tijdens het snorkelen aan de pinguïns, de haaien en de 

roggen en natuurlijk niet te vergeten de jonge zeeleeuwen, die werkelijk vlakbij kwamen zwemmen 

om je te spelen. 

 

4.4. Tabeloverzichten 

Op de hiernavolgende blz wordt met een tabeloverzicht gegeven van de observaties/eiland van de 

(1) reptielen, (2) de vogels en (3) de zoogdieren, insecten & ongewervelden. 
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5. REISWEG 

5.1. Algemeen 

Men kan de keuze van de eilanden, die men wenst te bezoeken, niet of uiterst moeilijk vooraf zelf 

bepalen. In functie van beheer (bijv. bejagen van niet inheemse soorten als ratten, geiten, enz…) 

worden bepaalde eilanden soms afgesloten voor toeristen. De rondvaart wordt ook zo georgani-

seerd om zo min mogelijk te varen en zo veel mogelijk eilanden te bezoeken. Zo stonden de meest 

noordelijke (en veraf) gelegen eilanden Pinta, Marchena en Genovesa, niet op ons programma. De 

Galapagoseilanden bestaan uit 13 hoofd - en 6 kleinere eilanden. De toegang tot de eilanden, die 

door de toeristen mogen bezocht worden, is streng gereglementeerd. In functie van beheer worden 

sommige eilanden volledig afgesloten. De keuze van bezoek wordt vast voorgesteld door de 

betrokken reisorganisator. 
 
5.2. Bezochte eilanden 

Met kaart 1 wordt in rode stippellijn een overzicht gegeven van de 12 door ons bezochte eilanden. 

Deze waren: San Cristobal, Espagnola, Floreana, Santa Fé, North Seymour, Baltra, Santa Cruz, 

Rabida, Santiago, Fernandina, Isabella, Bartolomé.  
 
5.3. Beschrijving van de route 

Met tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de data, waarop de 12 eilanden bezocht werden. 
 
5.4. Dagjourrnaal van de reisweg met soortvermelding 
 
Zaterdag 29 januari 2005 

Het begin van een waarschijnlijk onvergetelijke natuurreis naar de Galapagoseilanden, zowat het 

nec plus ultra voor elke natuurliefhebber en dus ook voor Freddy Hordies en André Van Hecke. Het 

is zeer vroeg opstaan vandaag om 3:45u. André is met Freddy afgesproken aan het Crowne Plaza 

Antwerp Hotel om daar de eerste Sabena-bus van 5:40u naar Zaventem te nemen. We zijn er 

ruimschoots te 5:15u op tijd. We moeten nog even in een ijzige koude wachten, want je kunt niet 

meer zoals vroeger in de hall van het hotel. De Sabena-bus arriveert op tijd en om 6:18u zijn we al in 

de luchthaven. We lopen nog even langs de winkels en checken in te 7:45u. De handbagages zitten 

binnen het toegelaten gewicht (max. 10kg) en om 8:15u stijgen we op in een A340 voor de 1:40u 

durende vlucht naar Madrid. Het is wel even schrikken want bij Iberia moet je op deze vlucht betalen 

voor een drankje of een broodje !?! Dat was bij KLM anders! Om 10:11u landen we in Madrid en 

worden met de transitbus naar de check-in gebracht voor de internationale vlucht naar Quito. We 

stijgen op om 12:45u (het valt ons op dat er geen “13e rij” is en geen “B” genummerde seat !?! We 

vliegen tegen 920km per uur op een hoogte van 10.100m en de vlucht zal 11:10u duren. We praten 

eerst nog wat over het vroegere werk van Freddy en André, over de Belgische miljardairs en over de 

invloed van het Koningshuis op de Belgische economie. Op deze Iberia vlucht krijgen we als lunch 

kip met spaghetti (maar het is niet lekker en alles drijft in een vette saus). Wanneer later de self 

service bar opengaat, bevallen de sandwiches met kaas en hesp ons veel beter. We worden erop 

attent gemaakt dat de tijd in Quito 6u negatief verschilt tov de Belgische tijd en we passen onze 
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horloges aan. Om 18:00u (lokale tijd) landen we in Quito. De check-out gebeurt vliegensvlug en met 

een snelle taxi (à 5 $), arriveren we vrij vlug in het prachtige en uiterst luxueuze Radisson hotel. Na 

douchen en toilet maken, gaan we nog even gratis internetten in ons hotel, sturen naar de 

echtgenotes onze e-mail en drinken hierna nog een cola in de bar. Om 21:05u liggen we al te 

ronken in onze superdeluxe Radisson hotelkamer! 

 
Zondag 30 januari 2005 

Om 5:10u zijn we wakker na een “moeilijke” nacht slapen (we hebben blijkbaar last van de jetlag). 

Het was eerder wakker liggen met af en toe de ogen dicht doen. Onze darmen grollen en elke 

beweging van Freddy in het eenpersoonsbed, golfde als in een waterbed naar André en vice versa. 

Dan maar opstaan, douchen, toilet maken en de koffers en handbagage terug ingepakt. Buiten is het 

bewolkt en het heeft geregend in Quito. Voor het ontbijt gaan we nog naar de internetkamer onze e-

mail berichten controleren alsook de komende weerberichten voor de Galapagoseilanden. En dat 

ziet er schitterend uit: geen regen en elke dag temperaturen boven de 25°C! Om 6:20u (normaal pas 

vanaf 6:30u) kunnen we blijkbaar al gaan ontbijten en we zijn niet de eersten. Het ontbijtbuffet past 

in de verdere luxe van dit Radissonhotel: je kunt het niet bedenken (zelfs gebakken banaan) of het 

staat er! Je kunt ook een mengeling maken van allerhande omelet-ingrediënten en deze dan in het 

kommetje aan de kok van dienst afgeven, die je omelet dan onmiddellijk bereidt! Voor onze nog 

steeds grollende darmen, eindigen we elk met twee potjes yoghurt. 

Aangezien we voor de hoteldeur het Radisson-shuttle busje zagen staan, vragen we aan de receptie 

of we hiermee naar de luchthaven kunnen gebracht worden. Het antwoord is positief en binnen tien 

minuten zou het busje vertrekken. Gelukkig dus dat we alles al ingepakt hadden! Om 7:10u 

vertrekken we, samen met een groepje Chinese toeristen. Op deze zondagmorgen zijn de straten 

leeg en verlaten in Quito. In minder dan een kwartier, zijn we aan de luchthaven “Mariscal Sucre 

Airport”. In de inkomhal worden we al onmiddellijk opgevangen door de vertegenwoordigster van 

Kleintours. Zij neemt ons alle incheckzorgen uit handen en vertelt ons dat onze bagage rechtstreeks 

op de boot (waarmee we 7 dagen zullen rondcruisen) de Coral I terechtkomt. Dat ons voorziene 

vertrekuur van 9:45u met een uur verlaat wordt, vinden we niet zo erg. We kunnen deze tijd 

gemakkelijk opvullen met de bespreking van onze huidige en toekomstige excursie(s). Om 10:27u 

stijgen we op met een Boeing 727 en drie kwartier later arriveren we in Guayaquil. Hier worden de 

voorste (tot nu nog lege rijen) ingevuld met nieuwe passagiers en een uurtje later vliegen we richting 

San Cristobal. Op deze vlucht genieten we van een lekkere en smakelijke lunch. Om 13:35u landen 

we op het Galapagoseiland San Cristobal bij een temperatuur van 28°C. Voor het binnengaan van 

het luchthavengebouw, verrichten we al een eerste herpetologische observatie aan een koppeltje 

zonnende hagedissen Lava Lizard (Microlophus bivittatus). Als entreetaks voor de eilanden vraagt 

de douane ons 100$. Maar Freddy is hem te vlug af en maakt de douanier erop attent dat dit al 

“prepaid” werd. De douanier haalt een lijst tevoorschijn, waarop dit inderdaad zo staat vermeld 

achter onze naam. Hij is hierdoor blijkbaar zo geschrokken dat hij vergeet de luchthaventaks (van 
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25$ per persoon te innen). Bij de uitgang slaakt Freddy een vreugdekreet, wanneer we worden 

opgevangen door de Galapagos-gids Javier, waarover hij uiterst tevreden was tijdens de 

Galapagoscruise in 2003. De service van Kleintours blijft verder excellent verlopen en hun busje 

wacht ons op aan de uitgang. We kijken nog even rond op een klein parkje buiten de luchthaven en 

observeren meerdere (5 wijfjes en 1 mannetje) Lava Lizard (Microlophus bivittatus). Aan de pier van 

de haven aangekomen, zien we de eerste (vogel)soorten: Brown Pelican, Great Frigatebird en 

Galapagos Sea Lion. Vooral deze laatsten liggen her en der verspreid op de kade en zijn absoluut 

niet bang van de mens. Een voor ons eigenaardig gedrag, maar dat is nu juist het bijzondere van de 

Galapagos. Uiteindelijk blijken we in totaal met 11 Coral toeristen te zijn. We krijgen allen een 

reddingsvest en worden dan met een de dinghy tot op de Coral I gebracht. En wanneer we aan 

boord komen, blijkt het een echt luxejacht te zijn. Freddy herkent wel de boot, maar merkt toch op 

dat er veel veranderd (vergroot) en gemoderniseerd is, wat door Javier volmondig wordt bevestigd. 

We krijgen kajuit nr 10 toegewezen, met 2 eenpersoons-bedden en een moderne, praktische 

badkamer met douche en WC. Javier benadrukt wel dat we 10 minuten later, al verwacht worden 

voor de lunch. En ook de diningroom en het uitgebreide koude en warme buffet, is van een 

ongekend grote luxe. Javier vraagt ons om tegen 15:30u aanwezig te zijn voor de eerste 

kennismaking met de andere reisgezellen, de briefing over de regels aan boord, het verdere 

reisprogramma en activiteiten. In 2004 kwamen er 90.000 natuurliefhebbers de eilanden bezoeken; 

97% van de Galapagos is nationaal park en deze beschermde eilanden hebben een oppervlakte van 

8.000km². Hierna wordt er eerst een ontruimingsoefening gehouden, wat te doen wanneer de 

alarmbel aan boord zou luiden. Om 16:30u worden we terug aan de pier van San Cristobal afgezet 

en observeren we vanaf de dinghy, meerdere Elliot’s Storm Petrel. Met de bus gaan we een bezoek 

brengen aan het Cerro Colorado Tortoise Conservation Park. Tijdens deze rit observeren we als 

vogelsoorten: Smooth-billed Ani, Bobolink en Chatamensis Mockingbird. Om 17:15u worden we in 

het Park naar twee poeltjes geleid met daarin 8 joekels van de endemische Galapagos Giant 

Tortoise (Geochelone elephantophus chatamensis). De dieren zoeken er afkoeling en storen zich 

absoluut niet aan onze aanwezigheid (hoewel we ons niet van de indruk kunnen ontdoen - maar 

zoals later zal blijken we hier verkeerd waren - dat deze dieren de menselijke bezoekjes toch 

gewoon zijn geraakt). De gids Javier weet ons enorm te boeien met zijn toelichtingen over deze 

reuzenlandschildpaddensoort. Tijdens de terugweg naar het busje, observeren we nog enkele 

zonnende Lava Lizard (Microlophus bivittatus). Om 17:50u verlaten we dit reservaat en op de weg 

naar de haven, zien we 8 Cattle Egret in een groepje. Na 1:10u rijden, arriveren we in San Cristobal, 

waar we ½ uurtje vrij krijgen om te shoppen. Freddy koopt een pet en terugkerend langs de 

kademuur, zien we vlak onder ons twee zeeschildpadden zwemmen: het blijken Galapagos Green 

Turtle (Chelonia mydas agassisi) te zijn. De dieren zijn absoluut niet schuw en dergelijke 

waarnemingen in een haven, komen ons wel als ongewoon over. Maar ook de Galapagos Sea Lion, 

die op de kademuur liggen te luieren, hebben geen enkele vrees voor ons. De fototoestellen hebben 

hier dan ook al geweldige foto’s kunnen nemen! Met de dinghy arriveren we rond 20:00u op de 
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Coral en wordt ons gevraagd een kwartier later aanwezig te zijn voor een kennismaking met de 11 

bemanningsleden! Met een cocktail wordt elk lid van de crew voorgesteld. Vervolgens is het hoog 

tijd voor het diner, dat alweer uitmunt van luxe door meerdere koude en warme vis- en vlees-

schotels. En dan die fantastische desserts, die door iedereen worden gesmaakt. Als je dan vaststelt 

dat dit alles in de reissom begrepen is, moet je vaststellen (en dat zal later nog meermaals blijken), 

dat die prijs uiteindelijk niet duur is! We zitten aan tafel met een Australisch bejaard koppel, Phil was 

een anesthesist en Ellen biochemicus; zij hebben al heel de wereld afgereisd en juist voor deze reis, 

hebben ze de zuidpool bezocht. Antarctica wordt dan ook het gespreksonderwerp. Als we ooit die 

intentie hebben, wordt ons de boot “Aurora” aangeprezen en “Scodelamine” als patch tegen 

zeeziekte. Na het eten kunnen we uiteindelijk de koffers uitpakken, toilet maken en douchen. 

Ondertussen worden de motoren van het jacht in gang gezet en om 22:00u beginnen we te varen 

naar het meest zuidelijke eiland Española. We vinden nog de moed om verslag te maken van deze 

eerste supergevulde dag en gaan om 23:30u slapen. De motoren zijn wel goed “hoorbaar”, maar 

onze vermoeidheid bezorgt ons toch een zalige nachtrust 

 
Maandag 31 januari 2005 

De nachtelijke vaartocht naar Punta Suàrez (Española) duurt tot 05:00u. Door het stilvallen van de 

motoren, worden we gewekt. We hebben goed geslapen en beginnen dan maar toilet te maken, we 

douchen en stellen wat orde op zaken. Freddy heeft voor de verlofperiode een satelliettelefoon 

ingehuurd en deze wordt nu even getest. De verbindingen met het thuisfront zijn zeer klaar en 

duidelijk, maar we houden de gesprekken wel kort. Om 7:00u klinkt de stem van Javier door de 

intercom om iedereen te wekken. Wanneer we om 7:30u aan het ontbijtbuffet aanschuiven is het 

weer “feest”: een variant van warme wentelteefjes, worstjes, spekjes, omeletten, 3 soorten brood en 

toast, 3 soorten vers fruitsap, allerhande muesli, 4 soorten kaas,7 soorten fruit, koffie, thee, warme 

chocolademelk. We stellen hier overduidelijk vast dat wij de kleine eters zijn in vergelijking met de 

Amerikanen! Op het voormiddagprogramma staat een “dry-landing” (=overstap vanuit de zodiak op 

het land) op Española. Nog maar pas aan land of we worden werkelijk overweldigd (waarbij André 

het even emotioneel zeer moeilijk krijgt) door die absoluut niet schuwe dierenrijkdom. We zien een 

roepende Galapagos Hawk zitten op 3m afstand, er vliegen American Oystercatcher vlak boven 

onze kop voorbij, we worden vrolijk onthaalt door meerdere Hood Mockingsbird, die tot op de rugzak 

van André komen zitten (later vertelt de gids dat deze vogels constant op zoek zijn naar de inhoud 

van onze plastic flesjes met zoet water). Iets verder ligt een moeder Galapagos Sea Lion, met haar 

zogend jong in het midden op ons pad. We moeten van de gids er voorzichtig rond passeren, want 

een moeder met jong kan soms even “in verdediging” komen. En overal waar je rondkijkt, liggen er 

massa’s turkooisgekleurde Marine Iguana (Amblyrhynchus cristatus venustissimus), die zich tot op 

centimeters laten benaderen! We wandelen traag verder en houden meermaals halt om hen alsook 

een nieuwe soort Lava Lizard (Microlophus delanonis) te fotograferen. De wijfjes blijken 

hoogdrachtig te zijn. Beide hagedissoorten poseren werkelijk voor onze camera’s en laten toe hen 
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zeer dicht te benaderen. Dit compenseert onze vangstneigingen om de dieren in de hand te 

determineren en te bestuderen. Dit was ons door de gids absoluut verboden en waarvoor we tijdens 

de verdere reis een correct gevolg aan geven. Verder door komen we vlak (tot op 1m) langs een 

kolonie absoluut niet schuwe Nazca Booby met jongen in verschillende stadia, van pas geborenen 

tot 6 weken oude jongen. Onder hen op de lavarotsen krioelt het overal van de prachtig roodgeel 

gekleurde (wijst op adult zijn) krabbensoort Sally Lightfoot Crab. Hun subadulten echter zijn volledig 

zwart van kleur, wat hen een bijkomende bescherming geeft op de lavarotsen. In deze prachtige 

vogelkolonie observeren we verder als topper de Red-billed Tropicbird; verder Galapagos Dove, 

Swallow-tailed Gull, Blue-footed Booby, Small Ground Finch,Yellow Warbler, Yellow-crowned Night 

Heron en in de lucht de alom aanwezige Great Frigatebird. We hebben geen besef van tijd - tijdens 

de prachtige wandeling tussen deze uniek endemische soorten - wanneer het ondertussen reeds 

middaguur blijkt te zijn en we met de zodiak terug naar Coral worden gebracht. Bij aankomst hier (en 

dat zal na elke latere wandeling een routine worden), moeten de schoenen goed afgespoeld worden 

opdat we geen “overbrengers” zouden zijn van zand of andere fragmenten van dood of dierlijk leven 

van het ene naar het andere eiland. We zijn nog maar pas aan boord of de motoren van de Coral 

worden gestart voor een vaart naar Gardner Bay aan de oostkant van Española. Tijdens de lunch 

kunnen we naar buiten kijken en maken kennis met een nieuwe meeuwensoort, nl. Franklin’s Gull en 

ook met Elliot’s Storm Petrel en Audubon’s Shearwater. Wanneer blijkt dat er verder tot 14:30u niets 

op het programma staat, maken we hiervan gebruik om een noodzakelijke siësta te houden (de 

warmte werkt vermoeiend). Aangezien we deze namiddag zullen gaan snorkelen, stelt Javier voor 

aan diegenen, die dit zwemgerief niet bij hebben, dit op de boot kan gehuurd worden. Om 15:00u 

zwemmen we volop in helderklaar zeewater (met een opvallend laag zoutgehalte), tussen prachtig 

gekleurde tropische vissoorten, kleine en grote papegaaivissen, knalrode zeesterren. Hoogtepunt 

zijn twee Eagle Ray (mantasoort) die ons, op 1m afstand en zonder enige angst, voorbij komen 

“zweven”! Wanneer we om 16:00u via een wetlanding (= vanuit de zodiak op kniehoogte in het 

water) het strand opgaan, mogen we vrij het strandgedeelte op- en afwandelen. Hier liggen alweer 

talrijke Galapagos Sea Lion en jongen van verschillende ouderdom te zonnen en smakkend te 

zogen. Voor hen ligt er wel een bewakende bull, die constant zijn haremverdedigende “ahoem-

ahoem-ahoem”-roep laat horen. Het is zalig wandelen op het spierwitte koraalzand en in het 

diepblauwe kristalheldere zeewater, bij een snikhete temperatuur (later op de avond merken we 

ernstig verbrand te zijn door de zonweerkaatsing op het koraalzand!). Als soorten noteren we hier 

Brown Pelican, Wandering Tattler, Brown Noddy, Brown Pelican, Sally Lightfoot Crab, Semi-terres-

trial Hermit Crab, Pencil-spined Sea Urchin, Green Sea Urchin; aan herpetologische soorten: een 

zwemmende Galapagos Green Turtle (Chelonia mydas agassisi), die vlak voor het strand af en toe 

komt luchthappen; Marine Iguana (Amblyrhynchus cristatus venustissimus) en Lava Lizard 

(Microlophus delanonis). Om 18:30u worden we opgehaald met de zodiak. Aan boord hebben we 

amper de tijd om te douchen want om 19:00u krijgen we onze cocktail samen met de briefing voor 

de activiteiten van de volgende dag. Dat we genieten van een alweer fantastisch diner (excuus 
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wanneer we dit blijven herhalen), beseffen we nog steeds, zonder de unieke door de kok zelfbereide 

desserts te vergeten. Hierna gaan we op het hoogste en derde dek genieten van een prachtige 

nachtelijke sterrenhemel bij een zalige 25°C. Bedoeling was hier de bemande I.S.S.-Shuttle te zien 

overvliegen, want Freddy had een duidelijk vliegplan hiervan bij. We zagen de shuttle echter niet 

maar besefte later dat we ons van dag/datum hadden gemist! We brengen nog een extra moeite op 

om in onze kajuit het dagverslag te maken en gaan dan om 23:00u niet onder de wol maar onder het 

laken!   

 
Dinsdag 1 februari 2005 

We staan op om 5:45u, stellen orde op zaken en rommelen op. Na het ontbijt zal er gewandeld 

worden op een nieuw eiland, nl. Floreana!  Via een wet landing gaan we om 7:45u op Punta 

Cormorant aan land en het is al onmiddellijk bingo wanneer er 8 Galapagos Penguin voor het strand 

aan het zwemmen zijn, samen met Marine Iguana (Amblyrhynchus cristatus venustissimus) en 

meerdere Galapagos Sea Lion. Floreana heeft een groot binnenmeer van zoet water en tijdens de 

wandeling observeren we: 9 Lava Lizard (Microlophus grayi), Greater Flamingo, White-cheeked 

Pintail, Black-necked Stilt, Ruddy Turnstone, Galapagos Flycatcher, Whimbrel, Wandering Tattler, 

Yellow Warbler en Small Ground Finch. Op het einde van de wandeling, komen we aan een 

legstrand voor zeeschildpadden, waar we nog verse sporen aantreffen. Hier fotograferen we de 

sprinkhaan Small Painted Locust, en ook de enige waargenomen schorpioen, nl. Galapagos 

Scorpion en verder de alom aanwezige Blue-footed Booby en Great Frigatebird. Om 9:45u zijn we 

met de zodiak teruggebracht op de Coral met de opdracht 20 min later klaar te zijn voor een sterk 

aangeraden snorkelpartij rond “Devils Crown”! En het loont! Ondanks een zeer sterke stroming, zien 

we alweer een variatie van allerlei bontgekleurde vissen, 3 haaien White-tipped Reef Shark, 1 exem-

plaar van ong. 0.75m en 1 van 1.40m en als topper een nieuwe manta soort (Golden Cowray) en 

ook 2 Eagle Ray. Terug aan boord douchen we en gaan dan uitgebreid lunchen. Om 13:00u licht de 

Coral het anker en vertrekken we naar een nieuw eiland, nl. Santa Fé. Wij gebruiken deze tijd voor 

een siësta en verslag maken. Om 15:30u staan we klaar om aan land te gaan, op zoek naar een 

speciale soort landleguaan Santa Fé Land Iguana. Er bestaan amper 200 exemplaren van deze 

unieke endemische soort! Wanneer we met de zodiak in de baai komen, zien we onmiddellijk de 

kopjes van twee Galapagos Green Turtle (Chelonia mydas agassisi) boven het water uitsteken. Iets 

verder glijden er schaduwen in het water van enkele grote manta’s, die echter niet op soort kunnen 

gebracht worden. Op de beach observeren we onmiddellijk als nieuwe soort Lava Lizard 

(Microlophus albemarlensis) maar het wordt nu vooral zoeken naar de Santa Fé Land Iguana 

(Conolophus pallidus). Na amper 20 minuten wandelen hebben we al prijs: een reusachtig 

exemplaar van ongeveer 1.20m, zit eindeloos voor zich uit te staren over de oceaan (deze houding 

wordt overigens in de literatuur ook zo opgegeven!). Iets verder zit er een tweede en jawel ook een 

derde individu, dat telkens van zeer nabij bestudeerd en gefotografeerd kan worden. Wat is dit 

genieten! Met spijt moeten we om 17:00u dit eiland verlaten. Aan boord wordt er een douche 
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genomen en toilet gemaakt. We controleren de foto’s en “deleten” onmiddellijk de onscherpe of 

minder goede. Wat een luxe van fotograferen is dit! Om 18:00u start de Coral de motoren richting 

North Seymour. Wanneer we - vóór de briefing van Javier te 19:00u - nog even op het opperdek de 

oceaan afturen naar walvissen, zien we meerdere Bottlenose Dolphins uit het water springen. 

Tijdens het diner zitten we aan tafel met onze Australische vrienden Phil en Ellen en praten we 

nogmaals over hun Antarctica reis. Om 21:20u liggen we vroeg in bed. 

 
Woensdag  2 februari 2005 

Vorige avond had Freddy al wat last gehad van sinusitis, maar de doorbraak is pas volledig bij het 

opstaan. We zijn al vroeg wakker om 5:00u ipv de voorziene wektijd van 6:30u. Freddy tracht de pijn 

te verzachten met gorgelen. Blijkt nu dat André zich ook niet in zijn sas voelt door een beginnende 

keelpijn. We vermoeden dat de hoog ingestelde airco in het restaurant ons parten speelt. We maken 

wel een dankbaar gebruik van de door Freddy meegebrachte keeltabletten. André heeft 

daarenboven stoelgangproblemen en drinkt 1 liter water om dit te verhelpen. Ondertussen zijn de 

motoren van de Coral gestart, richting North Seymour. Vandaag zullen de mede-passagiers, die de 

reis voor maar drie dagen geboekt hebben, ons verlaten en vervangen worden door nieuwe 

toeristen. We vragen aan Javier om postkaarten en zegels mee te brengen, een verzoek dat positief 

onthaald wordt. Het dagprogramma zal beginnen met een dry landing, nog vóór het ontbijt, voor een 

wandeling op N. Seymour. Herpetologisch observeren we drie soorten, nl. Marine Iguana (Amblyr-

hynchus cristatus nanus), Lava Lizard (Microlophus albemarlensis) en Land Iguana (Conolophus 

subcristatus). Verder Galapagos Sea Lion, Sally Lightfoot Crab en als vogelsoorten: Great 

Frigatebird, Brown Pelican, Elliot’s Storm Petrel, Nazca Booby, Blue-footed Booby, Swallow-tailed 

Gull, Brown Noddy, Magnificent Frigatebird, Medium Ground Finch en Lava Gull. Om 8:30u stipt 

zitten we te genieten van het ontbijt. Om 9:20u leggen we aan in Baltra en moeten “de blijvers “ ook 

de Coral verlaten. Wij worden hier uit veiligheidsoverwegingen om 10:00u via een wet landing, aan 

land gezet op Baltra. André is te ziek om te gaan wandelen en probeert wat te rusten in de schaduw 

van een verlaten strandhutje. Freddy gaat snorkelen tussen de Galapagos Sea Lion. Wanneer we 

nadien gaan wandelen is het snikheet geworden. De waargenomen soorten zijn Large Painted 

Locust, Green Sea Urchin, Spider (ssp ?), Small Painted Locust, een nieuwe soort Marine Iguana 

(Amblyrhynchus cristatus hassi) en Lava Lizard (Microlophus albemarlensis). Wat vogels betreft: 

Great Frigatebird, Brown Pelican, American Oystercatcher, Nazca-Booby, Blue-footed Booby, Brown 

Noddy, Lava Gull en Lava Heron. Om 11:30u zijn we terug op de Coral en besluiten we, om ons ziek 

zijn te bestrijden, uitgebreid toilet te maken en te douchen. Volgens onze Australische vriend Phil 

(een anesthesist op rust) is de beste remedie, tegen het ziek zijn in de huidige omstandigheden, 

rusten en veel water drinken. We doen dit en nemen in aansluiting ook bruistabletten anti-koorts en 

antibioticum. Deze laatste had de huisarts van André voorgeschreven in geval van nood. Wanneer 

we voor de lunch Javier ontmoeten, krijgen we onze postkaarten en zegels. We schrikken wel even 

van de prijs! Freddy had 20 $ gegeven voor 40 postkaartjes maar we moeten nog 32 $ bijbetalen. 
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Vooral postzegels zijn duur: meer dan 1$ per zegel! (later zal dan blijken dat deze kaartjes nooit zijn 

aangekomen). Na de lunch houden we uitgebreid siësta tot 15:00u. Ondertussen zijn de motoren 

van de Coral gestart, wordt het anker gelicht en varen we naar Santa Cruz. Om 16:00u zetten we via 

een dry landing voet op dit eiland voor een wandeling op Dragon Hill met als hoofddoel de 

Galapagos Land Iguana (Conolophus subcristatus). Tijdens een prachtige maar alweer snikhete 

excursie, kunnen we genieten van 9 prachtige geelgekleurde en 1.50m grote, niet mensschuwe 

leguanen. Ook de Lava Lizard (Microlophus albemarlensis) is hier aanwezig, zij het dan minder 

algemeen dan op de vorige eilanden. Aan vogels observeren we Chatcam Mockingbird, Great 

Frigatebird, Elliot’s Storm Petrel, Blue-footed Booby, Greater Flamingo, White-cheeked Pintail, 

Black-necked Stilt en Least Sandpiper. Om 18:00u zijn we terug in onze kajuit en door de warmte en 

het ziek zijn, besluiten we om te gaan slapen. We nemen wel deel aan de briefing van 19:00u, maar 

we zitten te rillen van koorts, terwijl een beginnende verkoudheid zich ook al aanmeldt. Als 

avondmaal eten we enkel een bordje soep en zakken dan onmiddellijk af naar onze kajuit. We 

nemen nog keel-, bruis- en antibioticatabletten en gaan om 20:00u slapen. 

 
Donderdag 3 februari 2005 

Wat hebben we gezweet, maar van slapen was amper sprake door ons ziek zijn! Uiteindelijk staan 

we om 6:30u op en maken uitgebreid toilet om ons toch iets “minder ziek en fris” te voelen. De Coral 

is ondertussen aangekomen op het eiland Rabida. Na het ontbijt worden we via een wet landing 

afgezet op het strand van dit “Rode eiland”. Hier liggen de Marine Iguana (Amblyrhynchus cristatus 

ssp ?) volop te genieten van de zon samen met de Lava Lizard (Microlophus albemarlensis). Verder 

op het strand overal Galapagos Sea Lion en twee nieuwe soorten krabben, nl. Semi-terrestrial 

Hermit Crab en Ghost Crab. In de lucht overal Nazca Booby, Blue-footed Booby, Brown Pelican en 

Great- & Magnificent Frigatebird; tijdens de verdere wandeling Chatham Mockingbird, Wandering 

Tattler, Semi-palmated Plover en Cactus Ground Finch. Om 11:00u zijn we terug op de Coral en kan 

er gesnorkeld worden, maar we zijn te ziek om mee te doen. Wij maken dan maar verslag van de 

voorbije 2 dagen (we zijn namelijk door het ziek zijn achterop geraakt). Hierna maken we uitgebreid 

toilet en na de douche voelen we ons ”iets” beter! We hebben honger en de lekkere lunch (kip, 

spaghetti en als dessert pannenkoeken met aardbeien) smaakt heerlijk! Wij gaan vervolgens op het 

bovendek verder werken aan het verslag, terwijl we koers zetten naar het Galapagos eiland 

Santiago. Tijdens deze vaart observeren we de sierlijk, als zwaluw vliegende Elliot’s Petrel en grote 

groepen laag boven het water scherende Audubon’s Shearwater. We bereiken Santiago rond 

16:00u en via een wet landing beginnen we aan een 2u durende wandeling met als hoofddoel de 

pelsrob Fur Sea Lion. Overal op het strand liggen de lege omhulsels van twee soorten zeeëgel, nl. 

Pencil-spined Sea Urchin en Green Sea Urchin. We observeren een nieuwe ondersoort Marine 

Iguana (Amblyrhynchus cristatus mertensi) en de gekende Lava Lizard (Microlophus albemarlensis). 

Tijdens de wandeling is het snikheet en Freddy is ondertussen opnieuw ziek en rilt van de koude bij 

een schaduwtemperatuur van minstens 30°C. Als voornaamste vogelsoorten noteren we Least 
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Sandpiper, Great Blue Heron, Galapagos Dove, Ruddy Turnstone en Whimbrel. Wanneer we terug 

aan boord komen, neemt Freddy medicatie en gaat onmiddellijk slapen. André is er blijkbaar door en 

gaat naar de 19u-briefing van de gids Javier. Om 19:30u wekt hij Freddy om te gaan eten. Op het 

menu steak met een assortiment fantastisch smakende groeten en verschillende overheerlijke 

desserts! Hierna maken we toilet, vervolledigen ons verslag en gaan om 21:20u slapen. We worden 

nog even gewekt door de startende motoren van de Coral, die voor een 8u durende vaart koers zet 

naar het eiland Fernandina. 

 
Vrijdag 4 februari 2005 

Gelukkig voelt Freddy zich beter wanneer we om 6:00u opstaan. We maken vlug toilet want het 

ontbijt is vervroegd opdat we de eerste aan land zouden zijn voor de wandeling van 8:00u op 

Fernandina (Espinoza Point), Dit is - volgens onze gids - een zeer waardevol eiland (en wat ook zo 

zal blijken). Terwijl we met de zodiak aan land worden gezet, observeren we twee Galapagos Green 

Turtle (Chelonia mydas agassisi) en wijst de gids ons op de vier soorten mangrove die hier groeien. 

Op het eiland noteren we: de eerste roodgekleurde (maar niet op soort te determineren) libellen en 

horen we de zang van de Galapagos Field Cricket; verder Galapagos Hawk, Flightless Cormorant, 

Yellow Warbler en Whimbrel. De gids geeft interessante toelichtingen over de twee soorten lava, nl 

Aa Lava en Pahoehoe Lava. De Marine Iguana (Amblyrhynchus cristatus cristatus) zijn hier 

bijzonder sociaal. Ze liggen allen op en naast elkaar in grote groepen te zonnen. Er is wel een 

opvallende graafactiviteit van hun wijfjes, die in het losse lavastof/zand hun eieren ingraven. De gids 

maakt ons erop attent dat ook de mannetjes aan deze voortplantingstaak helpen. En overal waar je 

maar kijkt, is de Lava Lizard (Microlophus albemarlensis) algemeen aanwezig. Veel fotografie-

succes kent de prachtige, alleen op lava groeiende Lava Cactus. In een klein kreekje worden we 

ineens aangenaam verrast, als op enkele meters afstand, een voor ons beiden nieuwe soort 

zeeschildpad Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata bissa) zich prachtig mooi laat bewonderen. 

Op de terugvaart naar de Coral, observeren we vanuit de zodiak, meerdere Galapagos Penguin en 

nog drie Galapagos Green Turtle (Chelonia mydas agassisi). Om 11:00u is het opnieuw snorkeltime. 

We gaan alleen mee om vanop de zodiak, nogmaals de zeeschildpadden en pinguïns te kunnen 

observeren. Om 12:30u zitten we aan de lunch met lekkere artisjokken en met honing gebraden kip 

(hum, hum, lekker lekker, …). Hierna slaan de motoren van de Coral aan, met als volgende doel het 

noorden van het eiland Isabela. Wij houden siësta tot 15:00u, tijdstip waarop we in Punta Vicente 

Roca aankomen. Het wordt weer eerst snorkelen tussen de pinguïns, maar er staat een zeer sterke 

branding, waardoor het zicht voor André (die moet snorkelen zonder bril) te slecht wordt. Om 16:00u 

start een zodiakparade langs de kliffen van dit prachtige eiland. We observeren en fotograferen van 

zeer nabij Marine Iguana (Amblyrhynchus cristatus albemarlensis) en verder als hoogtepunten voor 

vogels: de Yellow-crowned Night Heron en Flightless Cormorant. Wanneer we om 18:00u aan boord 

van de Coral komen, staat er alweer (zoals op het einde van elke namiddagwandeling) een lekkere 

versnapering, ditmaal gebakken garnalen. Als extra krijgen we nog een cocktail ter viering van het 
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passeren van de evenaar. Tijdens het diner licht de Coral het anker, richting Bartolomé, waar we pas 

de volgende morgen zullen aankomen. We gaan (alweer) vroeg slapen om 21:45u. 

 
Zaterdag 5 februari 2005 

De motoren van de Coral hebben heel de nacht op volle toeren gedraaid om uiteindelijk Bartolomé 

(het meest bezochte eiland van de Galapagos) te bereiken. We hebben goed geslapen en voelen 

ons terug gezond, wanneer we om 5:45u opstaan. Freddy telefoneert succesvol met zijn satelliet-

telefoon naar Rita en verneemt dat het in Kontich -4°C is. De gids heeft een vroeger ontbijt voorop-

gesteld, om als eerste toeristen aan land te kunnen gaan, want er liggen negen boten in de baai. Na 

het ontbijt brengt de zodiak ons via een dry landing naar het volledig vulkanische Bartolomé. Hier 

wordt het de toerist gemakkelijk gemaakt om de top van de vulkaan te bereiken via een in hout (zeer 

professioneel) aangelegde trap van 370 treden. Dit is wel een noodzaak want de hellingen liggen 

volop “tuf” (=lavazand). De enige plant die op de zeer kleurrijke hellingen probeert te groeien is de 

Grey Matplant (Tiquilia nesiotica). Hoewel we volgens de gids Javier hier een sterke kans maken op 

slangen, blijven de observaties bij Lava Lizard (Microlophus albemarlensis). We hebben wel genoten 

van de fantastische vergezichten naar de verschillende vulkanen. Om 9:00u zijn we terug op de 

Coral en worden we 10 min later afgezet op de beach voor een vrije deelname aan een snorkelpartij. 

Freddy gaat met de groep snorkelen terwijl André de strandzone afzwemt en meerdere pinguïns 

observeert, die enkele meters voor hem uit zwemmen, samen met de jonge speelse zeeleeuwen. 

Een korte wandeling langs het strand levert op als soorten Lava Lizard (Microlophus albemarlensis) 

en Marine Iguana (Amblyrhynchus cristatus ssp?), en verder als voornaamste vogelsoorten Yellow 

Warbler en Great Blue Heron. Na de lunch aan boord van de Coral, houden we siësta tot 14:00u. 

Vervolgens staat een 2u durende zodiak-ride op het programma in de baai “Black Turtle Cove” van 

Santa Cruz. In deze uniek mooie en dierrijke mangrove met glashelder water, wordt de 

buitenboordmotor afgezet. Hierdoor is er geen verstoring en kunnen we nog intenser genieten van 

dit fantastische stiltegebied! De gids zet zich op de kop van de zodiak en stuurt de boot – via een 

roeispaan – naar zijn beste plekjes. Hier observeren we Galapagos Green Turtle (Chelonia mydas 

agassisi) en Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata bissa), die beiden vlak naast en onder de boot 

passeren; verder meerdere White-tipped Reef Shark en Golden Ray. We maken hier zeker een van 

de hoogtepunten mee van de al zo unieke Galapagos excursie! Om 15:30u zijn we terug aan boord 

en begint de 2u durende vaart naar Puerto Ayora van Santa Cruz. We nestelen ons op het 

bovendek, maken verslag en genieten van de vaart en van de zon, want stilaan komt het einde van 

de reis in het zicht met terugkeer naar het vriezende België! De kok heeft alweer een super diner 

klaargemaakt en we genieten van een dubbel dessert. Uiteindelijk brengen we nog de moed op om 

dagverslag te maken en gaan we om 21:55u slapen. 
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Zondag 6 februari 2005 

Wanneer we om 6:00u opstaan, beseffen we maar al te goed dat dit onze laatste dag is op dit 

fantastisch jacht. We nemen uitgebreid de tijd om toilet te maken en genieten een laatste keer zeer 

bewust van het ontbijt! Om 7:45u nemen we afscheid van de scheepsbemanning en van gids Javier 

(waar we het emotioneel even moeilijk hebben…). In Puerto Ayora worden we aan land gezet en 

maken we kennis met de nieuwe gids Jorge. Hij zal ons vergezellen voor een wandeling in de 

highlands van Santa Cruz, waar de Reuzenlandschildpadden nog in “de vrije natuur” leven. We 

rijden met de bus ongeveer een half uur het binnenland in. Na amper een kwartier wandelen in het 

natuurreservaat, is het al bingo met een eerste “grazende” exemplaar Galapagos Giant Tortoise 

(Geochelone elephantophus porteri). De dieren zijn individueel herkenbaar aan een ingebrand/ 

gekerfd nummer, waardoor de gids ons vertelt dat dit jonge exemplaar zo’n 70 jaar oud is! Iets 

verder liggen er meerdere exemplaren af te koelen in ondiepe waterplassen. In totaal observeren we 

11 dieren. Op het einde van deze ong. 1u durende wandeling, worden we nog gratis verrast met 

watermeloen en kopen we enkele in steen uitgehouwen zeeschildpadden als souvenir. Op de 

terugweg stoppen we nog even voor een korte wandeling in een lavatunnel (=restant van een 

lavastroom die aan de buitenkant afkoelde en binnenin voortvloeide tot in zee en op deze wijze een 

holle gang achterliet). Op het einde van de rit op Santa Cruz, worden we dan met een ferry 

overgezet naar Baltra, waar de bus naar de luchthaven ons opwacht. In Baltra arriveren we om 

11:30u maar stellen vast dat het lokaal hier pas 10:30u is. De gids Jorge zorgt voor onze volledige 

check-in. Tijdens de wachttijd  lopen we langs de verschillende souvenirwinkeltjes en beseffen dat 

we een betere koop hebben gedaan tov de hier verkochte stenen zeeschildpadden. André koopt een 

reservehoed voor een volgend bezoek, want we komen hier binnen enkele jaren zeker terug! Juist 

voor we in het vliegtuig moeten stappen is er even tumult, omdat onze Australische vriend Phil zijn 

rugzak ergens heeft achtergelaten. Freddy neemt het initiatief om te helpen zoeken en uiteindelijk 

wordt de rugzak toch gevonden. Om 13:20u verlaten we dan definitief de Galapagoseilanden 

richting Guayaquil. De tussenstop, waarbij wij in transit moeten, duurt 1:45u waarna we uiteindelijk in 

Quito arriveren om 17:00u. We nemen terug onze intrek in het luxueuze Radissonhotel van 

aankomst, waar we uitgebreid genieten (alhoewel Freddy terug ziek blijkt te worden) van een alweer 

heerlijk en vooral goedkoop diner van 48 EUR voor ons beiden! Hierna gaan we nog even (ja gratis) 

internetten en e-mailen naar huis. We gaan slapen om 21:30u.  

 
Maandag 7 februari 2005 

Terwijl zieke Freddy nog volop van zijn slaap geniet, is Andre om 6:10u opgestaan en maakt in stilte 

uitgebreid toilet. Na het ontbijt besluiten we om het oude stadsgedeelte van Quito te bezoeken in de 

hoop daar ook een apotheker voor Freddy te vinden. Dit gelukt ons en vervolgens gaan we de - op 

het Vaticaan na - duurste kerk ter wereld bezoeken. Alhoewel een inkomprijs wordt gevraagd, 

schuiven we aan bij aan andere groep toeristen en geraken we gratis binnen. Tegen de middag 

gaan we in het nieuwe stadsdeel van Quito in de shoppingcentra wandelen en eten als lunch een 
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hamburger in een … Mc Donalds!!! Hierna nemen we de taxi naar het hotel, neemt Freddy medicatie 

van de nieuwe apotheek, afrybryl en de laatste antibiotica en houden we siësta. Hierna nog even de 

e-mail controleren en dan met het Radissonbusje richting luchthaven. Om 15:30u checken we in en 

wandelen langs de verschillende soevenirswinkeltjes in de luchthaven. Om 18:30u stijgen we op 

voor een 40 min durende vlucht, zij het dan eerst terug richting Guayaquil !?! Hier aangekomen (bij 

een nog zalige 29°C) moeten we het vliegtuig verlaten en verblijven we in de transitzone tot 21:16u. 

Eenmaal opgestegen voor de 10:30u durende vlucht naar Madrid, krijgen we gratis koptelefoon, 

slaapklepjes en schoenvervangende-sokjes. De verdere vlucht op 10.100m altitude met bijzonder 

veel turbulentie, brengen we door met verslag maken, eten (ditmaal eetbare lasagne), film kijken en 

slapen. Wanneer we op dinsdag 8 februari boven Portugal vliegen, verzetten we onze horloge naar 

de plaatselijke tijd en om 13:30u landen we in Madrid. Uiteindelijk stijgen we van hier te 17:00u terug 

op voor de twee uur durende vlucht naar Brussel. Na de landing in Zaventem, nemen we de shuttle 

bus naar Antwerpen, waar we aan het Crowne Plaza hotel opgewacht worden door de echtgenotes 

en hiermee deze uniek prachtige Galapagosexcursie beëindigd wordt! 

 
6. GALAPAGOS TIPS 

� het reisbureau Kleintours is zeker aan te bevelen; 

� besef dat een dure bootreis, verdoken en aangename luxe kan inhouden (gratis handdoeken, 

gratis badhanddoeken voor de wet-landings, gratis alle dranken, warm en koud ontbijt, lunch 

en diner buffetkeuzes, geen stapelbedden en moderne matras, airco in eetzaal en kajuit, 

individuele douches en WC, gratis drinkbaar water, hapjes als vieruurtje, competente gids 

met degelijke briefings, enz…; 

� op de Galapagoseilanden is het constant 25 à 30°C; 

� regenseizoen is te verwaarlozen; 

� bij de tussenlanding in Quito (op 2.789m altitude) kan het in januari koud zijn; 

� ga niet op excursie naar Galapagos als er sprake is van de “El Niño” zeestroom; overal te 

veel dode dieren, die door de te warme zeestroming sterven door voedselgebrek; tot 70% 

van de zeeleeuwen-populatie kan omkomen van honger; het Galapagosbeheer laat alle dode 

dieren liggen; 

� voorzie zeker een pet met nekflap of breedgerande hoed tegen de evenaarszon; 

� voorkom het wegwaaien van je pet (vasthechting met koordklem) of hoed (kinkoord) tijdens 

de zodiak tochten; 

� gebruik een pre-sun van zeker 20 of groter; 

� een lichte anti UV lange broek en hemd met lange mouwen, is een must (wanneer je toch 

verbrand zou zijn); 

� vergeet geen degelijke zonnebril; 

� snorkelgerief kan je (op Coral boten althans) voor een spotprijs huren; 

� lage wandelschoenen volstaan; geen bottines nodig; 
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� voorzie dat je meer dan normaal veel foto’s neemt van al die niet mensschuwe dieren; 

� slechte slapers houden er rekening mee dat er ’s nachts wordt gevaren en de scheepsmo-

toren dan constant draaien; vraag een kajuit zo ver mogelijk van de machinekamer; 

� telescoop en statief zijn geen noodzaak door het niet schuw zijn van de dieren; 

� er is maar één aan te bevelen natuurgids met afbeeldingen (zie verder punt 7.);) 

� voor wetlandings: waterbestendige sloefjes of dito sandalen. 
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