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Archipelag Galapagos

Królestwo endemitów, w całości (wraz 

z okalającymi wyspy wodami) wpisane 

na listę UNESCO.

Chimborazo

Najwyższy szczyt Ekwadoru (6263 m 

n.p.m.), potężny wygasły wulkan – rów-

nikowy olbrzym pokryty wiecznym śnie-

giem.

Rezerwat Cuyabeno 

Jedna z najbardziej zróżnicowanych biolo-

gicznie stref na świecie o statusie ogrom-

nego rezerwatu. 

Laguna de Quilotoa

Przepiękne szmaragdowe jezioro w niecce 

powstałej po erupcji wulkanu. 

Park Narodowy Yasuní

Największa strefa chroniona kontynental-

nej części Ekwadoru, zamieszkana przez 

rdzenne ludy Amazonii. 

Park Narodowy Sangay

Rozległy obszar chroniący dziką przyrodę 

i wysokogórski krajobraz Andów. Nad la-

sami deszczowymi, bezkresnymi łąkami 

i tundrą górują tu trzy potężne wulkany: 

Tungurahua, Sangay i El Altar.

CUDA PRZYRODY
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 QUILOTOA
Jednym z najpiękniejszych miejsc ekwa-

dorskiej Sierry jest laguna Quilotoa. Na 

wysokości 3814 m n.p.m. wznosi się krater 

nieaktywnego wulkanu, w którego wnę-

trzu, prawie 300 m poniżej, rozciąga się 

tafl a zielonkawej wody – jezioro Quilo-

toa. Powstało ono w następstwie erupcji 

wulkanu przed ponad 800 laty. Wulkan 

zapadł się, tworząc nieckę, którą wypeł-

niła woda. Głębokość jeziora dochodzi do 

20 m, a woda zawdzięcza swój specyfi czny 

kolor zawartym w niej wulkanicznym mi-

nerałom. Trasa brzegiem krateru ma 10 km 

długości i obejmuje trzy stożki wulkaniczne. 

Można wynająć przewodnika, a nawet muły, 

by przemierzyć trasę, której pokonanie 

zajmuje pięć godzin. Oprócz tego istnieje 

zejście na brzeg jeziora (ok. pół godziny 

ALEJA WULKANÓW
Na południe od Quito leżą trzy prowincje nazwane tak, jak ich największe wulkany – 

Cotopaxi, Chimborazo i Tungurahua. Obok historycznych miast i miasteczek, takich jak np. 

Riobamba, obszar ten oferuje niezwykłe krajobrazy, wspinaczkę na wulkaniczne szczyty, 

a także cały przekrój innych aktywności sportowych i turystycznych.

marszu, godzina wspinaczki z powrotem, 

za ok. 10 USD można wynająć muła). Można 

tam wypożyczyć kajak.

Do laguny najprościej dostać się auto-

busem z miasteczka Latacunga. Bez więk-

szego problemu można pojechać rano 

i wrócić po południu. W bezpośredniej bli-

skości krateru istnieje zaplecze gastrono-

miczne, jak i pewna baza noclegowa.

COTOPAXI
Drugi pod względem wysokości wulkan 

Ekwadoru i jeden z najwyższych aktywnych 

na świecie (897 m n.p.m.). 

Szczyt wulkanu nadaje się do zdoby-

wania. Warto się jednak zorientować, czy 

w danym okresie jest to możliwe – ostatnio 

w 2017 r. ze względu na erupcję dostęp do 

wulkanu, jak również do dużej części Parku 

Erupcja wulkanu

Czynny wulkan Tungurahua od 1992 r. pozostaje w stanie erupcji z kilkoma gwałtow-

nymi epizodami, podczas których wyrzuca z siebie popiół, dym i czasem lawę. Dzięki 

stacji obserwacyjnej ostrzeżenia wydawane są odpowiednio wcześnie. Należy jednak 

pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

 � podczas opadu pyłu wulkanicznego zasłaniaj twarz, najlepiej maseczką; 

 � szukaj schronienia tymczasowego – drogi ewakuacji są dobrze oznaczone, podob-

nie jak strefy bezpieczeństwa;

 � miej zawsze pod ręką dokumenty i trzymaj się blisko swoich towarzyszy;

 � Istnieją dwa sygnały syreny: przerywany oznacza ćwiczenia, ciągły zaś prawdziwe 

zagrożenie. Nie wolno go lekceważyć.
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Narodowego Cotopaxi, był wzbroniony. Wy-

prawę taką najlepiej zorganizować z jednym 

z biur podróży z Quito bądź Latacungi. Tam 

również można wypożyczyć odpowiedni 

sprzęt. Należy pamiętać o wcześniejszej akli-

matyzacji, czyli np. spędzić kilka dni w Qu-

ito. Dla tych, którzy nie czują się na siłach, 

by wspinać się na tak dużą wysokość, po-

zostają dwie możliwości – schronisko poło-

żone poniżej właściwego podejścia na szczyt 

lub widoki z parkingu leżącego jeszcze niżej. 

Dojazd do parku wymaga jednak wynajęcia 

samochodu bądź taksówki. Takie usługi ofe-

rują także biura turystyczne.

TUNGURAHUA
Jeden z najaktywniejszych wulkanów Ekwa-

doru. Znajduje się na terenie Parku Narodo-

wego Sangay (zob. s. 101). Jego krater ma 

183 m średnicy i wysokość 023 m n.p.m.

Wysoka aktywność wulkanu oddana 

jest w jego nazwie – w kiczua słowa tun qur 

i rawra oznaczają „gardło” i „ogień”. W mito-

logii andyjskiej znany jest on jednak jako 

Mama Tungurahua, której synem ma być 

wulkan Guagua Pichincha położony obok 

Quito. 

CHIMBORAZO
Wygasły wulkan Chimborazo jest najwyż-

szym szczytem na świecie, jeśli liczyć od 

środka Ziemi. Tym samym jest punktem 

położonym „najbliżej Słońca”. Jest to także 

najwyższa góra Ekwadoru – liczy 6263 m 

n.p.m, a przy tym ma niezwykłą wybit-

ność – przewyższa okolicę o ponad 4000 m!

Wulkan Chimborazo nadaje się do zdo-

bywania, jednak ze względu na wysokość 

powinno się to odbywać w towarzystwie 

przewodnika. Przed wejściem na szczyt 

konieczna jest aklimatyzacja. Wiele agencji 

turystycznych we wszystkich dużych mia-

stach Ekwadoru oferuje takie wyprawy, jak 

również wynajęcie sprzętu. Dla tych, którzy 

chcą doświadczyć Chimborazo bez zdoby-

wania szczytu, ulokowano w jego niższych 

partiach dwa schroniska. Do pierwszego 

z nich można dojechać samochodem, do 

drugiego trzeba już iść pieszo. W każdym 

przypadku należy pamiętać o aklimatyza-

cji i odpowiedniej odzieży – na tych wyso-

kościach leży już śnieg. Ministerstwo Śro-

dowiska odradza tego typu aktywności 

osobom o słabej kondycji i z problemami 

zdrowotnymi.
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BANANY I MANIOK
BANANY
Ekwador jest największym eksporterem ba-

nanów na świecie. Większość dostępnych 

w Polsce bananów pochodzi właśnie stąd. 

Kupując banany w Ekwadorze, należy wie-

dzieć, jakie ich rodzaje występują i jak się 

je przygotowuje, gdyż nie wszystkie można 

jeść na surowo.

Plátano jest większe od banana, ja-

kiego znamy, i ma bardziej mączny smak. 

Ten rodzaj spożywa się po obróbce termicz-

nej. Potrawy przygotowuje się zarówno 

z plátano verde, czyli niedojrzałego owocu, 

jak i plátano maduro, czyli słodszego, żółtego, 

dojrzałego banana. Podobnie wykorzystuje 

się niedojrzałe guineo, czyli mniej więcej ta-

kie banany, jakie znamy z polskich sklepów. 

Ich dojrzałą wersję spożywa się natomiast na 

surowo, podobnie jak nieco rzadszą kancia-

stą odmianę w kolorze czerwonym.

FERIA MUNDIAL DEL BANANO
Co roku w miejscowości Machala od 19 do 

2 września odbywają się Światowe Targi 

Bananów, połączone z wyborami Króla Ba-

nanów, w których konkurują owoce, i kon-

kursem piękności Królowej Bananów, w któ-

rym wziąć udział mogą tylko reprezentantki 

państw producentów banana.

Tradycja ta została zapoczątkowana 

jako święto ku czci Matki Bożej Miłosierdzia. 

W 198 r. zorganizowano pierwsze wybory 

Królowej Bananów, początkowo tylko spo-

śród kandydatek ekwadorskich, a od 1977 r. 

zaczęto zapraszać także uczestniczki z in-

nych państw regionu, nim targi przyjęły 

swój obecny globalny kształt.

Osoby zainteresowane tym egzotycz-

nym wydarzeniem mogą śledzić jego ko-

lejne edycje na profi lu https://es-la.face-

book.com/feriabananoec.
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Podstawą diety Indian amazońskich jest 

maniok jadalny, w Ekwadorze często nazy-

wany yuca. Nie należy go mylić z roślinami 

z rodziny agawowatych (yuca lub yucca).

Maniok jest powszechnie uprawiany 

w Amazonii. Częścią użytkową rośliny są 

bulwy. W stanie surowym nie nadają się 

do spożycia, gdyż zawarta w nich tok-

syna w organizmie ludzkim ulega prze-

kształceniu w cyjanowodór. Po wypłu-

kaniu i ugotowaniu, upieczeniu bądź 

wysuszeniu maniok jest jednak smacz-

nym i sycącym pokarmem. Wśród rdzen-

nych ludów Oriente popularny jest chleb 

z tzw. kassawy, czyli mączki wyrabianej po-

przez utarcie i wyciśnięcie bulwy manioku. 

Z kassawy otrzymuje się z kolei skrobię 

zwaną tapioką. Inną szczególnie popularną 

potrawą jest chicha (przefermentowany 

maniok), która nie tylko orzeźwia, ale też 

syci. Maniok podaje się także gotowany, 

pieczony bądź smażony.

MANIOK, KASSAWA, TAPIOKA CZY… JUKA?
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Właściwie San Pedro de Riobamba (10 tys. 

mieszkańców). Stolica prowincji Chimbo-

razo, leży na wysokości 270 m n.p.m. Na-

zywana jest kolebką narodowości ekwador-

skiej (Cuna de la Nacionalidad Ecuatoriana). 

Miasto leży między rzekami Chambo i Chi-

bunga. Otoczone jest wulkanami Chimbo-

razo, Tungurahua, El Altar i Carihuairazo. 

Riobamba, choć nie w obecnej lokaliza-

cji, była pierwszym miastem założonym 

na terenie dzisiejszego Ekwadoru przez 

Hiszpanów.

HISTORIA

Okolice obecnej Riobamby były zamieszkane 

już ok. 000 lat przed Chrystusem. W czasach 

inkaskich ważnymi ośrodkami były Lata-

cunga i Tomebamba (obecna Cuenca). Ist-

niało jednak miasto Liribamba, będące sto-

licą ludu Puruhá. Tam też w 134 r. hiszpański 

konkwistador Diego de Almagro ufundował 

nad jeziorem Colta miasto San Pedro de Rio-

bamba. W roku 1797 potężne trzęsienie ziemi 

doszczętnie zniszczyło kwitnący ośrodek. 

Zdecydowano się odbudować Riobambę, 

jednak w nieznacznym oddaleniu od pier-

wotnej lokalizacji. Stała się ona tym samym 

pierwszym miastem na terenie Ekwadoru, 

które zostało zaplanowane.

Miasto wyzwoliło się spod panowa-

nia Hiszpanii 11 listopada 1820 r. Początek 

XX w. przyniósł mu ponownie szybki roz-

wój i wzrost znaczenia. W tym czasie po-

wstało tu Towarzystwo Bankowe Chimbo-

razo (Sociedad Bancaria del Chimborazo), 

które przez wiele lat było motorem postępu. 

Jego bankructwo w 1926 r. przyniosło za-

paść fi nansową miasta. Wielu mieszkań-

ców wyemigrowało. Ponowny rozwój po 

ponad czterdziestu latach zastoju nastąpił 

dopiero w latach 70.

WARTO ZOBACZYĆ

Riobamba posiada ciekawą zabudowę hi-

storyczną pochodzącą przeważnie z końca 

XVIII i XIX w. Usytuowanie w centrum pro-

wincji Chimborazo sprawia, że również oko-

lice miasta dostarczają wielu atrakcji, głów-

nie o charakterze historycznym.

Stacja kolejowa
Zakończenie budowy linii kolejowej łączą-

cej Guayaquil z Quito było wielkim sukce-

sem prezydentury Gabriela Garcíi Morena 

w początkach XX w. Później dobudowano 

Riobamba

 � Kościół Balbanera w Riobambie, 
uznawany za jedną z najstarszych 
świątyń katolickich w Ekwadorze
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jeszcze nitkę biegnącą do Cuenki. Od głów-

nej linii odbiega bocznica podłączająca Rio-

bambę do sieci kolejowej. Dziś kolej w Ekwa-

dorze wykorzystywana jest wyłącznie do 

celów turystycznych, a Riobamba stała się 

jej centrum. W budynku stacji  Estación 

de Ferrocarril, Av. Daniel León Borja i Cara-

bobo; pn.–pt. 8.00–16.00, sb.–nd. 7.00–1.00 
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mieszczą się: biuro wraz z punktem sprze-

daży biletów, kawiarnia i małe darmowe 

muzeum poświęcone kolejnictwu. Ze stacji 

odjeżdżają pociągi turystyczne. O najnow-

szą ofertę najlepiej dowiedzieć się w biurze 

bądź na portalu kolei ekwadorskich (www.

trenecuador.com), gdyż ulega ona regular-

nym aktualizacjom. Wycieczki pociągiem 

w okolice Riobamby pozwalają dotrzeć do 

stóp wulkanu Chimborazo, a także do słyn-

nego Nariz del Diablo (Nosa Diabła) – zwa-

nego najtrudniejszą linią kolejową świata.

Kościół i plac 
Niepokalanego Poczęcia

Historia kościoła związana jest z zakonem 

koncepcjonistek. Miały one swój klasztor 

w dawnej Riobambie, jednak trzęsienie 

ziemi i związana z nim relokacja miasta 

zmusiły je do przenosin. Obecny budynek 

(Iglesia de la Inmaculada Concepción, José 

de Orozco i Cristóbal Colón) wzniesiono 

w stylu neogotyckim na miejscu tymcza-

sowego kościoła w roku 1889.

Obok kościoła (wejście od innej strony) 

znajduje się klasztor, który mieści muzeum 

 Argentinos 19–80 i Juan Larrea; wt.–sb. 

9.00–12.30 i 1.00–17.30; 3 USD, uznawane 

za jedno z najlepszych muzeów religijnych 

w Ekwadorze. Oglądać tam można dzieła 

sztuki sakralnej z XVII–XIX w., w tym zabytki 

tzw. szkoły quiteńskiej. 

Przed kompleksem klasztornym od 

strony południowej rozciąga się plac Niepo-

kalanego Poczęcia, zwany także Czerwonym 

ze względu na kolor bruku. W każdą środę 

i sobotę odbywa się tam targ rękodzieła, 

na który zjeżdżają Indianie z okolicy, przy-

wożąc ze sobą poncha, kapelusze, torby 

i inne wytwory.

Katedra
Katedra pw. św. Piotra w Riobambie (José 

Veloz i  de Junio) stanowi niezwykle cie-

kawy zabytek ze względu na swoją fa-

sadę. Choć świątynia powstała w latach 

1810–3, po relokacji miasta związanej 

z trzęsieniem ziemi w 1797 r., jej fasada jest 

 � Katedra św. Piotra, XVIII-wieczna fasada główna

104
RI
O
BA

M
BA

Kup książkę Poleć książkę

http://bezdroza.pl/page54976~rt/beekt1
http://bezdroza.pl/page54976~rf/beekt1


starsza – pochodzi z oryginalnej barokowej 

świątyni. Została odzyskana po kataklizmie 

i odbudowana. Na białym kamieniu wa-

piennym widnieją misterne płaskorzeźby 

w stylu hiszpańskim i lokalnym, przedsta-

wiające sceny ze Starego i Nowego Testa-

mentu oraz inne motywy religijne. Katedra 

przeszła gruntowny remont w 1967 r., po 

wielu latach zaniedbania i stopniowego 

popadania w ruinę. 

Obok katedry zlokalizowane jest Mu-

zeum Kamienia (Museo de Piedra, Orozco 

i  de Junio), w którym znajdują się kamienie 

pochodzące z kościołów dawnej Riobamby, 

zniszczonej w 1797 r. Natknąć się tam można 

również na wystawy miejscowych artystów. 

Informacja turystyczna

Centra informacji turystycznej znajdziemy 
w Riobambie – Oficina de Turismo; Av. 
Daniel León Borja i Brasil; +93 3 29473892 
i w Alausí – i -Tur; Av.  de Junio i Ricaurte; 
+93 3 293013.
Więcej informacji o Riobambie znajdziemy 
na stronach www.riobamba.com.ec i www.
riobamba.com. 

Dojazd

Riobamba posiada dobre połączenia au-
tobusowe z dużymi miastami Ekwadoru. 
W mieście znajduje się kilka dworców auto-
busowych, jednak najważniejszy z nich, Ter-
minal Terrestre Interprovincial, który ofe-
ruje połączenia do Quito, Guayaquil, Cuenki, 
a także chociażby do Alausí, znajduje się na 
skrzyżowaniu Av. La Prensa i Av. Daniel León 
Borja we względnej bliskości centrum. Bar-
dziej oddalony Terminal Terrestre Oriental 
(połączenia m.in. z Baños i Puyo) znajduje 
się na północ od centrum przy Av. Luis Cor-
dovez i Espejo.

Noclegi

Riobamba nie jest najlepszym miejscem 
na nocleg. Większość lokalnych hoteli jest 
droga, a miejscowe hostele to po prostu 
niskiej jakości, względnie tanie hotele 
pozbawione uroku. Jedno z takich tanich 
miejsc znajduje się obok stacji kolejo-
wej w centrum miasta. Pokoje ze współ-
dzieloną łazienką i bez internetu można 
tam dostać za 6 USD. W tej okolicy mie-
ści się także kilka innych hoteli, jednak 
już z nieco wyższej półki cenowej (od ok. 
20 USD za osobę).

 � Hotel Estación, Riobamba, Av. Unidad 
Nacional i Carabobo; +93 99 808920; 
www.hotelaestacion.com; jedynka od 
20 USD, dwójka od 34 USD; położony 
w dobrej lokalizacji i łatwy do znalezie-
nia przytulny hotel w centrum Riobamby. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w pry-
watne łazienki. Nie należy on do najtań-
szych, jednak standard odpowiada cenie.

 � Hostal Ñuca Huasi, Riobamba, 10 de Ago-
sto i Magdalena Dávalos; +93 98 1138830; 
pokoje od 10 USD; położony w dobrej lo-
kalizacji, nieszczególnie atrakcyjny, ale 
tani. Chociaż ofi cjalne ceny zaczynają się 
od 10 USD, możliwa jest ich negocjacja.

 � Community Hostel, Alausi, Eloy Al-
faro 172; +93 99 38619; www.com-
munityalausi.com; sala zbiorowa 1 USD, 
dwójka 30 USD; należący do sieci hosteli 
Community Hostel położony jest obok 
stacji kolejowej. Za 3, USD można do-
kupić smaczne śniadanie.

Wyżywienie

Riobamba pełna jest różnego typu restau-
racji. Wiele z nich można znaleźć na Av. Da-
niel León Borja, pomiędzy stacją kolejową 
a dworcem autobusowym, jednak w po-
zostałych częściach centrum również z ła-
twością znajdzie się jakiś lokal. Nie ma też 
problemu z dostępnością sklepów i mar-
ketów. Obok parku Sucre znajduje się TÍA 
(10 de Agosto i Cristóbal Colón). Niedaleko 
można znaleźć market AKI (Cristóbal Colón 
i Olmedo). Również w pobliżu znajduje się 
targ (Mercado La Merced, Espejo i Guay-
aquil), gdzie można dostać świeże warzywa 
i owoce oraz obiady.
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OKOLICE RIOBAMBY
Alausí

Pomiędzy miasteczkiem Alausí a pobliskim 

Sibambe znajduje się słynny Nos Diabła 

(Nariz del Diablo), czyli góra, na której 

zboczu (w latach 1899–1908) zbudowano 

tory, uznawane za najtrudniejszy odcinek 

kolei na świecie (www.trenecuador.com). 

Ze  względu na stromiznę nie było moż-

liwe poprowadzenie torów prosto w dół. 

Zamiast tego położono je zygzakiem – by 

zjechać do stacji Sibambe, pociąg musi 

zmieniać kierunek jazdy. Nowatorskie i uni-

katowe rozwiązanie inżynieryjne zostało 

okupione życiem wielu pracowników po-

chodzących głównie z Jamajki. Zdziesiąt-

kowały ich choroby i niebezpieczne wa-

runki pracy.

W mieście znajduje się stacja kolejowa, 

a także najdłuższy most kolejowy w Ekwa-

dorze (200 m długości i 6 m wysokości). 

Figura św. Piotra, patrona miasta, jest pod 

względem rozmiaru drugim po NMP z Qu-

ito pomnikiem w Ekwadorze. Alausí może 

się także poszczycić unikatową historyczną 

zabudową. W miasteczku i jego okolicach 

mieszka wielu Indian kultywujących liczne 

obyczaje przodków.

Do Alausí można się dostać z Riobamby 

autobusem.

Polski inżynier 
w Ekwadorze
Ernest Malinowski, wybitny polski inży-

nier pochodzący z Wołynia, większość 

swojego życia spędził w Ameryce Połu-

dniowej. Bohater obrony portu Callao 

przed Hiszpanami i obywatel honorowy 

Peru, poświęcił swe życie projektom in-

żynieryjnym, w tym największemu – ko-

lei andyjskiej na terenie tego państwa. 

Gdy jednak w 1879 r. wybuchła wojna 

z Chile, Malinowski wyjechał do są-

siedniego Ekwadoru. Uczestniczył tu 

w budowie kolei na odcinkach Sibambe 

i Chimbo. Pisał także artykuły dla prasy 

lokalnej i zagranicznej o wojnie w Peru. 

Powrócił tam po wojnie w 1886 r.

 � Koleją przez Andy
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