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CO TRZEBA WIEDZIEĆ PRZED WYJAZDEM?

ROZDZIAŁ I

Istnieją 3 możliwości dotarcia do Quito: samolotem, autobusem lub 
pociągiem. Ta ostatnia jest niezbyt często używana ze względu na 
rzadki rozkład jazdy i cenę – wszak pociąg, który jeździ pomiędzy 
Quito a Guayaguil to pociąg ekskluzywny, dla bogatych turystów, który 
pokonuje tę trasę w 3 dni. Stąd mało kto się na niego decyduje. A zatem 
najprawdopodobniej do Quito przylecicie samolotem lub przyjedziecie 
autobusem.

Samolot

Lotnisko znajduje się na północnym zachodzie Quito. Z lotniska do mia-
sta można dojechać taksówką, shuttle busem lub autobusem miejskim. 
Taksówka kosztuje 25-30$ za kurs i jest to sztywna cena – za wiele nie 
potargujecie, ale jest najwygodniejszą i najszybszą formą dostania się 
do miasta. Shuttle bus (firma nazywa się Aero Servicios) kursuje od lot-
niska do starego lotniska na północy Quito, które zostało przerobione 
na park i kosztuje 8$ od osoby. Stamtąd wychodzimy na Avenida de 
la Prensa i łapiemy Metrobus na najbliższym przystanku, jeśli nocleg 
mamy zarezerwowany na Starym Mieście. Jeśli śpimy na La Mariscal, 
lepiej wziąć taksówkę (do centrum powinna kosztować jakieś 5-6$ mak-
symalnie), gdyż komunikację miejską w Quito bardzo trudno zrozumieć 
i możemy mieć problem ze złapaniem odpowiedniego autobusu. Naj-
tańszą, ale i najdłuższą opcją (jedzie ok. 1,5 do 2 godzin) dostania się do 
miasta jest autobus miejski (zielony, po prawej stronie od wyjścia z ter-
minala). Autobus dojeżdża na północą stację przesiadkową Rio Coca, 

DOJAZD

http://tropimyprzygody.pl


Quito w 3 dni - kompletny przewodnik po stolicy Ekwadoru

5tropimyprzygody.pl

skąd można wziąć Ecovię, która dowiezie nas zarówno na La Mariscal, 
jak i na starówkę lub niebieski autobus (o autobusach miejskich więcej 
w sekcji „TRANSPORT W MIEŚCIE" na stronie 5). Autobus z lotniska 
kosztuje 2$, a Ecovia z Rio Coca 0,25$. 

Autobus

Druga możliwość to, że do Quito dojedziecie autobusem z południa lub 
z północy Ekwadoru. Większość dużych miast w północnej części Ame-
ryki Południowej ma dwa dworce – na północy i na południu, w zależ-
ności od kierunku przyjazdu i odjazdu autobusów. Tak samo Quito. Jeśli 
jedziecie z południa, przyjedziecie na dworzec Quitumbe (fajny, nowo-
czesny dworzec), a jeśli z północy na Carcelen (mniej fajny i starszy dwo-
rzec). Na północy jest jeszcze jeden mały dworzec miejsko-podmiejski 
– Ofelia, z którego można pojechać do Mindo czy na Mitad del Mundo. Z 
Quitumbe do centrum miasta można dojechać liniami Ecovia lub Trole 
oraz niebieskimi autobusami (0,25$). Z Carcelen wsiadacie w Metrobus 
Semiexpress (0,25$), który wiezie Was blisko La Mariscal lub na Stare 
Miasto (uważajcie, bo nie zatrzymuje się na wszystkich przystankach, w 
końcu semiexpress). Taksówka z Quitumbe do centrum powinna kosz-
tować ok. 6-7$, z Carcelen będzie to 8$. Na Ofelię dojedziecie niebieską 
linią, czyli Metrobusem.

TRANSPORT W MIEŚCIE

Po Quito można jeździć taksówkami (bardzo popularna forma porusza-
nia się) lub komunikacją miejską. 

Taksówki

Po Quito jeżdżą 4 rodzaje taksówek: 1. żółte taksówki z całymi 
pomarańczowymi tablicami rejestracyjnymi; 2. żółte taksówki z 
pomarańczowym paskiem na białej tablicy rejestracyjnej; 3. żółte 
taksówki z białymi tablicami rejestracyjnymi; 4. taksówki nijak 
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nieoznaczone – zwykłe samochody osobowe. 

Te pierwsze, całe pomarańczowe, to są taksówki oficjalnie zgłoszone, 
sprawdzone i zrzeszone w korporacjach (w przeciwieństwie do 
pozostałych, nad którymi nie ma takiej kontroli) z obowiązkowymi 
kamerami w środku i tzw. przyciskiem bezpieczeństwa, czyli teoretycznie 
najbezpieczniejsze. Władze miasta, obsługa hoteli i hosteli oraz my – 
wszyscy polecają używać tych taksówek, bo w razie gdyby coś miało 
się stać, łatwo ich namierzyć. Jako że taksówek w tym mieście nie 
brakuje, nie trzeba długo czekać na te z pomarańczowymi blachami. 
Bardzo popularna (nie tylko w Quito, w całej Ameryce Południowej) jest 
aplikacja na smartfony Easy Taxi (taki Uber, z tym że przez aplikację się 
tylko zamawia, płaci się kierowcy). Aplikacja jest szczególnie przydatna 
w nocy, kiedy potrzebujemy gdzieś pojechać, ale poprawia też nasze 
bezpieczeństwo: aplikacja podaje imię i nazwisko, numery rejestracyjne, 

markę i kolor samochodu, numer 
telefonu, a także pokazuje zdjęcie 
kierowcy i zapisuje to potem w 
historii.  A to się może przydać! 
Jednego razu zgubiliśmy w 
taksówce klucze od naszego 
mieszkania i zorientowaliśmy 

się po jakichś 10 godzinach Szczęśliwie, była to taksówka zamówiona 
przez Easy Taxi, więc mieliśmy numer do kierowcy i mogliśmy się z nim 
skontaktować i odzyskać klucze. Gdybyśmy złapali taxi z ulicy, kluczy 
byśmy już nie zobaczyli.

Ceny kursów

Taksówki w Quito są stosunkowo tanie, ale… kierowcy lubią (oj lubią!) 
naciągać Gringos. ZAWSZE, absolutnie ZAWSZE, kiedy wsiadacie do 
taksówki proście o włączenie taksometru („con taximetro por favor") 
– taksówkarze mają taryfy dzienne, mają też nocne i używając ich nie 
głodują. Ale wielu z nich, kiedy widzi białą twarz, niechętnie włącza to 

W poruszaniu się taksówkami po Quito 
(i nie tylko) przydaje się również aplikacja 
z mapą offline (my używamy Maps.me i 
bardzo ją lubimy). Dzięki temu możecie 
sprawdzić, czy kierowca wiezie Was do 
punktu, o który poprosiliście i czy nie wy-
brał jakiejś drogi naokoło. 
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swoje taximetro. Dlatego my radzimy takiemu taksówkarzowi podzię-
kować i złapać kolejną taryfę. Drugi lub trzeci kierowca włączy czarną 
skrzyneczkę bez mrugnięcia oka, a Wy będziecie mieli pewność (pra-
wie 100%, bo swoje sposoby na oszukiwanie taksometrem też mają), że 
zapłacicie oficjalną, sprawiedliwą cenę. Gorzej jest w nocy, szczególnie 
na La Mariscal lub na starówce, gdzie ze świecą szukać takiego, który 
włączy taksometr. Wtedy nie pozostaje nic innego, jak się targować do 
ceny, którą jesteście gotowi zapłacić i która jest zbliżona do oficjalnej ta-
ryfy (warto podpytać w hotelu/hostelu ile powinien kosztować kurs po-
między Waszymi punktami). Ze starówki na La Mariscal, nocny kurs nie 
powinien kosztować więcej niż 2,5-3$. Jeśli ktoś Wam mówi, że za mniej 
jak 5$ nikt nie pojedzie, znaczy że dostajecie Gringo price. Podziękujcie 
i szukajcie dalej, bo zgadzaniem się na te ich złodziejskie ceny, tylko le-
gitymizujecie taki sposób prowadzenia biznesu przez nich. Smutne, ale 
prawdziwe.

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska to temat trudny i nie zawsze zrozumiały. Trans-
port w Quito działa dość dziwnie i przez 3 miesiące mieszkania tutaj (!!!) 
jeszcze nie do końca go łapiemy. Istnieją 3 linie tzw. metrobusa czyli au-
tobusu1, który ma swój wyznaczony tor i nie stoi w korkach z samocho-
dami. Jest Ecovia (czerwona linia), Trole (zielona linia) i Metrobus (nie-
bieska linia). Wszystkie prowadzą z północy na południe Quito, tylko 
w różnych miejscach zaczynają i kończą trasy i jeżdżą różnymi ulicami. 
Bilet kosztuje 0,25$, kupuje się go przy wejściu na przystanek. Czasem 
w automacie, czasem w budce u sprzedawcy przy wejściu na platformę 
(przystanki zawsze są wyniesione powyżej ulicy). Jeśli nie macie mone-
ty 0,25$, pracownik w budce rozmieni Wam, choć nie wydają ani nie 
rozmieniają nominałów większych niż 5$, więc warto zawsze mieć ja-
kieś drobne. Niestety, metrobusy są zawsze (naprawdę zawsze!) mocno 
zapchane, co czyni je świetnym miejscem dla kieszonkowców. Plecaki 
należy trzymać przed sobą, cokolwiek ważnego macie w kieszeni, to ra-
zem z tym powinniście mieć tam rękę. Zjawisko kradzieży w metrobu-
1 W Quito obecnie budują metro, które ma zostać oddane do użytku w 2019 r. 
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sach jest niezwykle powszechne – przez nasze 3 miesiące, co najmniej 
piątce naszych bliższych czy dalszych znajomych coś ukradziono. Ja też 
mogłam coś stracić pewnego razu w okropnym ścisku, ponieważ moja 
zamykana na zamek torebka została przez kogoś bezszelestnie otwarta. 
Na szczęście w środku była tylko kurtka, więc złodziej się nie skusił. Ale 
trzeba być bardzo ostrożnym i pilnować swoich rzeczy, bo złodziejowi 
wystarczy moment nieuwagi! 

Oprócz linii metrobusa, jeżdżą po Quito niebieskie autobusy różnych 
firm, które kursują również ze wschodu na zachód miasta. Problem z nie-
bieskimi autobusami polega na tym, że nigdy nie wiadomo, dokąd i skąd 
one jeżdżą. Nie raz i nie dwa łapaliśmy się na tym, że mogliśmy gdzieś 
dojechać niebieskim autobusem, ale nie mieliśmy pojęcia, że akurat 
jedzie z naszego punktu A do celu w punkcie B. Innym razem wiedzie-
liśmy i wsiadaliśmy, a autobus jechał tam najbardziej okrężną drogą, 
jaką można sobie było wyobrazić. Reasumując, można nimi jeździć, ale 
wymaga to czasu na zorientowanie się jak jeżdżą. Minusem jest również 
fakt, że nie posiadają rozkładów jazdy i nigdy nie wiadomo, czy będzie 
się czekać 5 czy 40 minut i o której odjeżdża ostatni. Choć wiemy, że one 
dość wcześnie kończą swoje kursy – po 20 czy 21 trudno uświadczyć nie-
bieski autobus na ulicach. Plusem jest fakt, że zatrzymują się z reguły na 
machnięcie ręki gdziekolwiek się stoi, nie trzeba szukać przystanku. Tak 
samo z wysiadaniem, wystarczy nacisnąć przycisk „STOP". Podobnie jak 
w metrobusie bilet kosztuje 0,25$ i kupuje się go u sprzedawcy biletów w 
środku. Niewątpliwie, niebieskie autobusy są mniej wypchane i przez to 
znacznie bezpieczniejsze niż metrobusy, ale za to znacznie wolniejsze, no 
i nie ma pewności, jaką trasą jadą. 

GDZIE SPAĆ?

Żadnego konkretnego hostelu czy hotelu Wam nie polecimy, bo w żad-
nym nie spaliśmy, ale możemy podpowiedzieć, gdzie najlepiej szukać. 
Większość nowych hosteli i hoteli mieści się w dzielnicy La Mariscal, 
czyli imprezowym sercu Quito. Nie bez powodu przez miejscowych zwa-
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na jest Gringolandią. Sporo Gringos tutaj mieszka, jeszcze więcej przy-
jeżdża na kilka nocy i właśnie tutaj chce mieszkać, bo blisko na imprezy. 
Na starówce również można znaleźć hotele i hostele, ale sporo z nich jest 
w dość opłakanym stanie – jak kamienice, w których się mieszczą. Dzia-
ła też w Quito AirBnB, ale jest to interes drogi. Jeśli zależy więc Wam na 
cenie, to najlepiej rezerwować coś na La Mariscal lub w Centro Historico. 
Hosteli najlepiej szukać na porównywarce noclegów HotelsCombined 
lub bezpośrednio na Booking.com. Jeśli chcielibyście mieć mieszkanie 
w spokojnej dzielnicy położonej 20 minut piechotą od La Mariscal, po-
lecamy nasze mieszkanie, które wynajmowaliśmy :) Właściciele wynaj-
mują w nim 2 pokoje krótko- i długoterminowo w konkurencyjnej dla 
hosteli cenie. Gdybyście byli zainteresowani mieszkaniem w dzielnicy 
La Vicentina, napiszcie do nas, przekażemy Wam namiar na przesym-
patycznych właścicieli :)

http://tropimyprzygody.pl
https://www.hotelscombined.pl/Place/Quito.htm%3Fa_aid%3D141265%26label%3Dquito
http://www.booking.com/searchresults.html%3Fcity%3D-932573%26aid%3D933382
mailto:kontakt%40tropimyprzygody.pl?subject=


Quito w 3 dni - kompletny przewodnik po stolicy Ekwadoru

10 tropimyprzygody.pl

ZWIEDZANIE

ROZDZIAŁ II

DZIEŃ I

To, co w Quito najważniejsze to jedna z największych kolonialnych sta-
rówek w Ameryce Południowej. Nie bez powodu zaszczyciła swoją obec-
nością – podobnie jak Kraków – pierwszą listę UNESCO. Zwiedzanie 
rozpoczynamy na Plaza Grande (zwany też Plaza de la Independencia), 
gdzie mieści się kilka ważnych zabytków: Pałac Carondelet, czyli Pałac 
Prezydencki, Katedra, Pałac Arcybiskupi oraz siedziba władz miasta. W 
Pałacu Prezydenckim urzęduje Prezydent, ale jego część można zwie-
dzać. Tour trwa ok. 45 minut. W jego trakcie przewodnik oprowadza 
grupę po kilku pomieszczeniach. Najciekawszym jest sala reprezentacyj-
na, w której prezydent podpisuje wszystkie ważne dokumenty. Ponadto 
można stanąć na balkonie w miejscu, w którym Prezydent przemawia do 

obywateli (w każdy poniedziałek 
o godz. 11 można go zobaczyć na 
żywo podczas uroczystej zmiany 
warty). Jeśli jednak historia i ga-
dżety, które prezydent dostaje w 
prezencie od różnych osobistości 
Was nie interesują, możecie sobie 
wizytę w pałacu odpuścić.

Po lewej stronie pałacu stoi Ka-
tedra, której budowę rozpoczęto 
w XVI wieku. Jej wnętrze jest bo-
gato i kolorowo zdobione. Koszt 
zwiedzania to 2$, można do niej 
wejść, kiedy w środku nie odby-

Godziny otwarcia Pałacu: 
poniedziałek: 15:00-18:45
wtorek-piątek: 9:00-18:45
sobota: 9:00-20:00
niedziela: 9:00-16:00
Zwiedzanie jest darmowe, natomiast 
trzeba odebrać wejściówkę na konkretną 
godzinę w kasie po lewej stronie pała-
cu. Dobrze zrobić to z wyprzedzeniem i w 
tym czasie zwiedzić coś innego, ponieważ 
czasem należy poczekać kilka godzin na 
swoją godzinę. Przed rozpoczęciem wy-
cieczki fotograf zrobi Wam zdjęcie na tle 
schodów, które po zakończeniu wycieczki 
otrzymacie wydrukowane w całkiem spo-
rym formacie – na pamiątkę.

http://tropimyprzygody.pl
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wają się uroczystości kościelne. Tuż obok, w narożniku pomiędzy pała-
cem a Katedrą znajduje się Muzeum Alberto Mena Caamaño (Centro 
Cultural Metropolitano). Ulokowane w pięknym, starym budynku mu-
zeum oferuje bardzo ciekawe ekspozycje i wystawy czasowe poświę-
cone współczesnym problemom Ekwadoru i świata. Warto tam zajrzeć 
czekając na swoją godzinę wstępu do pałacu prezydenckiego. Wstęp 
jest darmowy. 

Kolejnym ważnym punktem na mapie starówki w Quito jest Plaza de 
San Francisco wraz z konwentem. Zaczęto go budować w 1550 roku i 
jest to największy tego typu obiekt pośród starówek miast Ameryki Po-

łudniowej. Wnętrze kościoła jest niezwykle 
bogato zdobione i warto do niego zajrzeć, 
ponieważ robi duże wrażenie.

Z Plaza de San Francisco już niedaleko na Panecillo, czyli wzgórze, na 
szczycie którego stoi wielki pomnik Maryi Dziewicy. Wzgórze dzieli 
miasto na północ i południe. Roztacza się z niego ładny widok na całe 
miasto. Lepiej jednak nie jechać tam po zmroku. Dodatkowo, wszyscy 
doradzają, aby nie wchodzić na Panecillo na piechotę, ale podjechać 

Bilet wstępu kosztuje 2$. Czynne 
codziennie od 9:00 do 17:30, w 
niedziele od 9:00 do 13:00.

Konwent San Francisco, fot. K. Wudniak
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taksówką, ponieważ droga wiedzie przez niezbyt bezpieczną dzielnicę. 
Wiemy, że jest kilka autobusów miejskich, które na Panecillo jadą, moż-
na je złapać na Marin Central lub skorzystać z porad miejscowych i po-
jechać taksówką. 

Kto chciałby zobaczyć prawdziwy, miejscowy targ, z Panecillo powinien 
podjechać na San Roque. Wielkie targowisko, na którym można kupić 
wszystko. Dosłownie WSZYSTKO. Na San Roque można kupić bardzo 
tanie warzywa i owoce – tańsze niż w marketach czy sklepach. Targowi-
sko jest jednak bardzo tłoczne, należy więc uważać na swoje torby i ple-
caki i nie machać ludziom drogimi aparatami przed twarzą, bo wzrasta 
ryzyko ich utraty. Zresztą, jeśli padlibyście ofiarą kradzieży, to właśnie 
na San Roque najprawdopodobniej Wasz sprzęt będzie czekał na no-
wego nabywcę. Kto woli jednak nie kusić losu i odpuści wizytę na San 
Roque, może podjechać pod Bazylikę del Voto Nacional. 

Piękna, neogotycka i ogromna (największa neogotycka świątynia w obu 
Amerykach) daje możliwość wjazdu na swoje dwie wieże, skąd rozta-
cza się niesamowity widok na miasto, a przy dobrej pogodzie również 
na otaczające Quito góry. Szare, dość surowe wnętrze bazyliki pięknie 

oświetla słońce wpadające przez kolorowe, strzeliste witraże. Najcie-
kawszym punktem wizyty w kościele jest jednak wjazd na wieże i widok, 
jaki się z nich roztacza. Jeśli macie jeszcze siły w nogach i czas, możecie 
pokręcić się po starówce, ponieważ ta kryje w sobie wiele pięknych uli-
czek i budynków. Większość z nich nie jest odnowiona, ale urody im to 

Zwiedzanie kościoła kosztuje 2$, wejście na wieże również. Jeśli nie jesteście wielkimi 
fanami sztuki sakralnej i nie chcecie zobaczyć wnętrza kościoła z bliska, nie musicie 
wchodzić do kościoła, ponieważ wejście na wieże znajduje się od frontu, a do kościo-
ła z jego prawej strony. Wchodząc na wieże będziecie na chórze, skąd jest bardzo 
ładny widok na cały kościół. To nie jedyne miejsce, z którego roztacza się piękny 
widok na dolinę, w której jest położone Quito. W okolicach parku Itchimbia (czyt. 
Iczimbaja) znajdziecie kilka restauracji z tarasami, z których moment przejścia dnia 
w noc nad Quito wygląda niesamowicie!

http://tropimyprzygody.pl
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nie odbiera. Bardzo ładnym miejscem, idealnym na przerwę kawową 
jest Plaza del Teatro, kilka kwadr od bazyliki. 

Doświadczanie miasta jest niepełne bez tradycyjnego posiłku. Wiele re-
stauracji oferuje potrawy kuchni ekwadorskiej, ale naprawdę ciekawie 
jest na Plaza de la Comida (po polsku byłby to plac jedzeniowy), jak 
wszyscy mówią na Plaza de Jose Navarro. Od godziny ok. 16 do późne-

go wieczora plac zamienia się w stoiska z jedzeniem. Można tutaj zjeść 
przede wszystkim smażone jelita (taki to tutejszy przysmak) oraz różne 
grillowane mięsa. Zawsze jest pełno ludzi, chcących niedrogo, smacznie 
i niezbyt zdrowo zjeść coś przed snem. Trudno tu znaleźć coś droższego 
niż 3$ za danie. Przy dobrej pogodzie można dokupić w sklepie obok 
piwo i przysiąść na trawie tego malutkiego parczku. Będąc tam w środę 
macie szansę trafić na grupę bębniarzy. W każdą środę każdego tygo-
dnia zbierają się na placu wieczorem i kilkoma ulicami maszerują, gra-
jąc i tańcząc do bębnowych rytmów. Po tym lokalnym doświadczeniu 
można wziąć taksówkę i wrócić do swojego hotelu odpocząć po wyczer-
pującym dniu. Bo kolejny wcale nie będzie mniej intensywny :)

Plaza de la Comida, fot. K. Wudniak
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Im wcześniej zaczniecie, tym 
lepiej. Teleferiqo, czyli kolej 
linowa wwozi turystów na 
wulkan Pichincha wznoszą-
cy się ponad Quito. Jest to 
druga najwyższa kolej linowa 
na świecie. Jej finał jest na 
wysokości ok. 4 000 metrów 
n.p.m.! Kolej jest czynna od 

9:00 rano (do 18:00) i najlepiej być tam jak najwcześniej, żeby uniknąć 
kolejek i złej pogody. Pamiętajcie jednak, że dojazd tam może chwilę za-
jąć, jeśli zdecydujecie się na komunikację miejską, a nie taksówkę. Żeby 
dojechać na Teleferiqo z La Mariscal podejdźcie, a ze starówki podjedź-
cie metrobusem Trole (zieloną linią) na przystanek Colon przy krzyżów-
ce Colon z Avenida 10 de Agosto i na ulicy Colon (na zachód) łapcie nie-
bieski autobus AlfaTrans z tabliczką „Comuna". Dopytajcie dla pewności 
o Teleferiqo i poproście, żeby kierowca powiedział Wam, kiedy wysiąść. 
Kiedy wysiądziecie podejdźcie na ulicę powyżej i tam, przy wszystkich 
taksówkach (oczywiście będą chcieli Was zabrać na górę) jest również 
przystanek autobusowy, przy którym zatrzymuje się darmowy autobus, 

Jeśli rano chmury wiszą nisko nad miastem, niewiele zobaczycie wjeżdżając Telefe-
riqo. Jeśli jednak niebo jest czyste lub jest na nim niewiele chmur, szybko się zbie-
rajcie! W Quito (a szczególnie nad Wulkanem Pichincha) rzadko przez cały dzień 
niebo jest bezchmurne. Jeśli poranek jest czysty, popołudnie może być pochmurne, 
dlatego im wcześniej wjedziecie kolejką na górę, tym większe szanse na piękne wido-
ki przy bezchmurnym niebie (może nawet pokaże się Wam Cotopaxi). 
Ubierzcie się ciepło. Nawet jeśli w Quito świeci słońce i jest bardzo ciepło, na górze 
będzie wiał zimny wiatr. Warto mieć porządną kurtkę, czapkę, okulary przeciwsło-
neczne, wodę i krem z wysokim (jak sam wulkan) filtrem.
Jeśli nie jesteście przyzwyczajeni do bycia na takich wysokościach, możecie poczuć 
objawy choroby wysokościowej. Trudności z oddychaniem i ból głowy mogą Wam 
skutecznie popsuć spacer, ale nie warto go forsować, jeśli nie czujecie się dobrze. Le-
piej zjechać do Quito i pozwolić organizmowi odpocząć. O chorobie wysokościowej 
w Quito przeczytacie więcej w informacjach praktycznych na końcu przewodnika. 

DZIEŃ II

Widok na Quito z wagonika Teleferico, fot. K. Wudniak
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który wwozi i zwozi ludzi spod parku rozrywki, za którym jest Telefe-
riqo. Kolej kosztuje 8,50$, więc nie jest najtańsza na świecie, ale wido-
ki z wagonika i góry są niezwykłe! Wjeżdżając na wulkan macie dwie 
możliwości: krótki spacer i powrót na dół lub dłuższy trekking pod sam 
szczyt wulkanu (Ruku Pichincha, 4 698 m n.p.m. i drugi Wawa Pichincha 
4 784 m n.p.m.). Na drugą opcję potrzeba jednak ponad pół dnia, dobrą 
kondycję i odporność na objawy choroby wysokościowej. Żeby zdobyć 
Wawa Pichincha potrzebne są 2 dni. Jeśli macie tylko 3 dni i chcecie 
zobaczyć jak najwięcej, proponujemy poprzestać na krótkim spacerze 
na górze. Powrót z Teleferiqo do miasta jest identyczny, jak podróż tam. 
Darmowy autobus do krzyżówki, a potem AlfaTrans do ulicy Colon.

Proponujemy obiad w dzielnicy La Floresta. Żeby do niej dotrzeć, nie 
wysiadajcie z autobusu przy przystanku Trole, ale pojedźcie dalej, do 
Avenida 12 de Octubre. Wprawdzie nie będzie najtańszy możliwy, ale 
jest tam sporo fajnych, hipsterskich knajpek, w których zjecie naprawdę 
dobre jedzenie. Uliczki pomiędzy Avenida 12 de Octubre, Avenida Coru-
na i calle Madrid kryją w sobie knajpki z najróżniejszym jedzeniem. 

Po spacerze po wulkanie i dobrym posiłku należy się odpoczynek! Quito 
jest wyróżnianie wśród dużych miast Ameryki Południowej jako to „zie-
lone" ze względu na sporo parków. Z La Floresty najbliżej jest do Parque 
Elejido – w stronę starówki. Park jest ciekawy szczególnie w niedzielę, 
kiedy zamienia się w tar-
gowisko artystów i ma-
larzy. Można kupić tam 
wtedy pamiątki, obrazy, 
przegryźć coś i poleżeć 
na trawie. W parku stoi 
Casa de la Cultura, w którym mieści się muzeum, organizowane są 
koncerty, wystawy i darmowe projekcje kina niezależnego.

Każdy, kto chciałby poznać nocne życie miasta, powinien się udać wie-
czorem na La Mariscal. To tam pulsuje serce miasta po zmroku. Oczywi-

Na północy miasta są również dwa fajne parki: La 
Carolina i Metropolitano, który właściwie jest wiel-
kim lasem przyciągającym tych, którzy chcą od-
począć od zgiełku miasta. Park jest położony na 
wzgórzu i z jego grzbietu jest piękny widok na dolinę 
z miastem Cumbaya na wschód od Quito.
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ście jest to jedno z droższych miejsc do imprezowania, szczególnie ulice 
odchodzące od Plaza Foch. Wystarczy jednak skręcić w jedną z kolej-
nych ulic i można znaleźć fajne puby i kluby, które nie zrujnują całkowi-
cie budżetu.

DZIEŃ III

Kolejny dzień, który najlepiej zacząć jak najwcześniej, ponieważ czeka 
nas sporo atrakcji! Mitad del Mundo, czyli „środek świata" to jedna z naj-

większych atrakcji Ekwadoru. No bo kto nie chciałby stanąć na równi-
ku, jedną nogą na półkuli północnej, a drugą na południowej? Ponownie 
można pojechać taksówką (trochę to jednak będzie kosztowało) lub ko-
munikacją miejską (co zabierze z kolei więcej czasu). Autobusy na Mitad 
del Mundo odjeżdżają z dworca Ofelia, który jest ostatnią stacją niebie-
skiej linii – Metrobusa. Ten jedzie na Ofelię z centrum ok. 40-50 minut, 
z Ofelii do Mitad del Mundo podróż trwa ok. 30 minut. Za to cała ta 
podróż w obie strony kosztuje jedynie 0,80$ od osoby (0,25$ z centrum 
na Ofelię, z Ofelii do Mitad del Mundo: 0,15$. Wracając płacicie od razu 
0,40$ i na Ofelii tylko się przesiadacie). Zatrzymuje się przy pomniku i 
muzeum środka świata – nie sposób go nie zauważyć. 

Z Mitad del Mundo jest jednak ten problem, że środki świata są dwa… 
W miejscu, gdzie francuski badacz w XVIII wieku wyrysował linię rów-
nika, w 1936 roku postawiono pomnik, w którym obecnie mieści się 

Widok na okolicę ze szczytu pomnika i muzeum Mitad del Mundo, fot. K. Wudniak
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muzeum. Dookoła wybu-
dowano cały kompleks 
turystyczny. Ale żółta linia 
dzieląca świat na pół jest 
namalowana 240 metrów 
od faktycznego równi-
ka, bo… badacz pomylił 
się w pomiarach. Dlatego 
też można odwiedzić ten 

kompleks lub znaleźć prawdziwą linię równika, która obecnie również 
jest biletowana. To już pozostawiamy do wyboru Wam: niektórzy wolą 
zobaczyć muzeum, symboliczną linię, planetarium i zmieniające się co 
jakiś czas ekspozycje oraz spróbować postawić jajko na gwoździu (mi 
się to udało!) w oficjalnym kompleksie, a innym zależy żeby stanąć na 
tym faktycznym, prawdziwym równiku i posłuchać, co o nim opowiada 
przewodnik.

Po odbyciu wizyty jednocześnie na dwóch półkulach, możecie wrócić 
do Quito (jeśli zajęło Wam to dobrych kilka godzin) lub pojechać dalej 
do Templo del Sol i na wulkan Pululahua (więcej o świątyni słońca i 
wulkanie przeczytacie 
na blogu). Żeby do niej 
dojechać, przy rondzie 
przed kompleksem Mi-
tad del Mundo należy 
złapać autobus jadący 
na Pululahua i wysiąść 
przy znaku na Rezerwat 
Geobotaniczny Pulu-
lahua. Najlepiej jednak 
powiedzieć kierowcy, gdzie chcecie wysiąść, aby na pewno tam Was 
zostawił. Skrzyżowanie dzieli od Templo del Sol 10/15-minutowy spacer 
lekko pod górę.

Idąc do Templo del Sol uważajcie na psy. Po drodze 
jest kilka domów, których strzegą psy. Jako że dział-
ki nie są ogrodzone, a psy agresywne, mogą chcieć 
kogoś ugryźć (mnie jeden lekko ugryzł). Najlepiej iść 
drugą stroną ulicy, a w ręce trzymać na wypadek 
malutki kamień lub patyk, żeby w razie czego móc 
rzucić w kierunku psa (nie w psa!), aby go odstraszyć. 
To samo dzieje się na dnie krateru wulkanu Pulula-
hua – również jest tam sporo psów niekoniecznie mi-
łych dla nowych przybyszów.

Mitad del Mundo czynne jest od 9:00 do 18:00. 
Wstęp na sam obiekt to koszt 3$. Za 9$ w cenie 
jest wizyta w muzeum, obserwatorium i na wszyst-
kie wystawy, które są wystawiane w pawilonach. 
Uwaga! Jeśli nie chcecie wchodzić do każdego 
obiektu, pytajcie w kasie o rodzaje biletów, bo pró-
bują sprzedawać tylko te za 9$. Prawdziwy MItad 
del Mundo kosztuje 4$ i w cenie są opowieści prze-
wodnika.

http://tropimyprzygody.pl
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Zbudował ją sobie w 2006 roku (choć wygląda jak wyjęta z dawnych 
czasów) miejscowy malarz, rzeźbiarz i propagator kultury, Cristobal Or-
tega. Świątynię wybudował po to, aby mieć miejsce na prezentowanie 

swoich dzieł oraz propagowanie kultury miejscowych Indian. Odwie-
dzając Templo del Sol można dowiedzieć się co nieco o historii, obrzę-
dach i kulturze Indian Quechua oraz poddać się krótkiej aromaterapii 
relaksacyjnej. W weekendy artysta maluje na oczach zwiedzających 
obraz w… jakieś 5 minut! Dodać należy, że maluje tylko dłońmi, nie uży-
wając pędzla. Wszystkie pomniki na zewnątrz również są dziełem Orte-
gi, nie stoją tam od tysięcy lat, choć tak mogłoby się wydawać. Wstęp 
do Templo del Sol to koszt 2$ od osoby. W tej cenie, na końcu wycieczki 
dostaje się herbatę z liścia koki. Po zwiedzaniu Świątyni Słońca podejdź-
cie do krawędzi wulkanu Pululahua. W dole zobaczycie (przy odpowied-
niej pogodzie, wulkan często lubi chować się w chmurach) jeden z dwóch 
zamieszkałych kraterów wulkanu na świecie. Na dole jest kilka miejsc 
noclegowych i jest to dobre miejsce dla tych, którzy chcą się odciąć od 
cywilizacji na kilka dni. Zejście do krateru jest strome i wraz z powro-
tem powinno zająć ok. 3 godzin. Schodzenie ma sens tylko wtedy, kiedy 

Templo del Sol, fot. K Wudniak
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macie dużo czasu, chcecie sprawdzić swoją kondycję lub planujecie zo-
stać w kraterze przez kilka dni. Inaczej w zupełności wystarczy widok na 
krater z góry. Przed kraterem jest kilka restauracji, gdzie możecie zjeść 
obiad i nabrać sił na kolejne atrakcje.

Żeby wrócić do Quito musicie zejść do skrzyżowania, na którym wy-
siadaliście i łapać autobus do Quito. Uwaga! Nie wszystkie autobu-
sy jadą na dworzec Ofelia. Niektóre jadą najbardziej zachodnią ulicą 
Quito, dość daleko od centrum, choć kierowcy mogą twierdzić, że jadą 
do centrum. Pytajcie więc o dworzec Ofelię, a tak szukajcie niebieskich 
autobusów jadących pod Parque Metropolitano, na Avenida Eloy Alfaro 
lub 6 de Diciembre. Z tej ulicy możecie wziąć taksówkę lub zdecydować 
się ok. 30-minutowy spacer pod górę po stromych ulicach. 

Muzeum Guayasamína to bardzo cieka-
we miejsce. Mieści się w domu malarza 
oraz Capilla del Hombre (Świątynia/Ka-
plica Człowieka), która stoi tuż przy nim. 
Malarz urodzony w 1919 roku nazywa-
ny jest ekwadorskim Picassem i całkiem 
słusznie. Niezależnie od tego, czy lubicie 

sztukę i Picassa czy też nie, warto to miejsce odwiedzić, aby lepiej zrozu-
mieć historię rdzennych ludów w Ekwadorze. To głównie im, niesprawie-
dliwości świata i bezsensownym wojnom poświęcił swoją twórczość Gu-
ayasamín. W jego domu można zobaczyć eksponaty prekolumbijskiej i 
kolonialnej sztuki, którą kolekcjonował, a także jego pracownię i część 
dzieł. Pozostałe eksponowane są w Capilla del Hombre, czyli niezwy-
kle interesującym budynku zaprojektowanym przez samego artystę. To 
miała być Świątynia Człowieka, w której można oddać się kontemplacji 
i zadumie, jak w kościele, ale z uwagi na to, że Guayasamín nie wierzył w 
Boga, brakowało mu takiego miejsca. Chciał więc je sobie wybudować, 
ale nie zdążył – świątynię ukończono 3 lata po jego śmierci (o Guayasa-
minie przeczytacie więcej na naszym blogu).

Bilet do muzeum kosztuje 8$, 
studencki 4$. Po domu artysty 
oprowadza przewodnik, zarów-
no po hiszpańsku, jak i angielsku. 
Muzeum mieści się przy ulicy 
Mariano Calvache i jest czynne 
od 10 do 17.
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Z Muzeum Guayasamína możecie zejść do głównej ulicy (6 de Diciem-
bre)  i wsiąść w czerwoną linię, czyli Ecovię i nią dojechać na stare mia-
sto, żeby poznać jeszcze jedną, ciekawą szczególnie po zmroku ulicę 
starówki. La Ronda to uliczka, która niegdyś była częścią trasy Inków. 
W XVII wieku upodobali ją sobie artyści i bohema, a dziś ta urokliwa 
uliczka zaczyna żyć wieczorami, kiedy restauracje i puby otwierają swo-
je drzwi. Dużo muzyki, sklepów z pamiątkami i restauracji z tarasami na 
górze, z których można patrzeć na ulicę z góry, okoliczne dachy i wzgó-
rze Panecillo. Po długim i wyczerpującym dniu na pewno docenicie taki 
miły wieczór przy kolacji.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

ROZDZIAŁ III

GDZIE JEŚĆ?

Restauracje na La Floreście – nie najtańsze, ale bardzo dobre jako-
ściowo.

Plaza de la Comida, czyli Plaza de Jose Navarro – tanie, miejscowe 
specjalności na świeżym powietrzu.

Restauracje na wzgórzach przy parku Itchimbia – dość drogo, ale 
roztacza się stąd niesamowity widok na miasto.

La Ronda na starówce – spory wybór knajpek i barów. 

Ulica Juan Pío Montúfar – dwudaniowe obiady z napojem kosztują 
tu od 1,25$ do 2$. Wprawdzie nie próbowaliśmy, więc nie potwier-
dzimy ich jakości, ale są to zdecydowanie najtańsze obiady na ca-
łym starym mieście. 

Fanesca - tradycyjna potrawa serwowana w okresie wielkanocnym, fot. K. Wudniak
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ROZRYWKA

Oferta kulturalna i rozrykowa Quito jest dość bogata, jak na duże mia-
sto przystało. Życie nocne toczy się głównie na La Mariscal oraz na ulicy 
La Ronda, gdzie jest najwięcej klubów i pubów. Ekwadorskie piwo nie 
należy do najlepszych, ale są dwa mikrobrowary, w których można napić 
się przyzwoitego (choć nie najtańszego) piwa: Abysmo i Bandido.

W Quito działa również kilka multipleksów i kilka kin studyjnych. Gdy-
byście planowali wyjście do kina, sprawdźcie, w które dni kina mają pro-
mocje. Zazwyczaj jest to 2x1, czyli 2 bilety w cenie jednego. Bilet normal-
ny na film kosztuje tutaj między 5 a 8$. 

Ocho y Medio - kino studyjne z ciekawym repertuarem, którego 
nie znajdziecie w multipleksach. Valladolid N24-353 y Vizcaya, La 
Floresta.

Kino w Casa de la Cultura - wyświetlają filmy w tygodniach tema-
tycznych. Pokazy są darmowe. Avenida Patria.

Multicines - multipleksy w: Centro Comercial El Condado, Av. Ma-
riscal Sucre y Av. John F. Kennedy; El Recreo, Av. Maldonado 14-
205; Centro Comercial Iñaquito, Av. Amazonas y Naciones Unidas.

Supercines - multipleksy w: Quicentro Sur, Av. Morán Valverde y 
Quitumbe; Av. 6 de Diciembre y Pasaje el Jardín.

Cinemark - multipleks w Centro Comercial Plaza las Americas, Av. 
de la República y America.

http://tropimyprzygody.pl
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BEZPIECZEŃSTWO

Quito, jako duże miasto Ameryki Południowej, nie należy do najbez-
pieczniejszych na świecie. Nie znaczy to jednak, że zawsze stanie się 
tam komuś coś złego. Aby uniknąć nieprzyjemnych i niebezpiecznych 
sytuacji należy zachowywać rozsądek i kierować się pewnymi zasadami. 

Nie nosić przy sobie dużo gotówki oraz cennych rzeczy lub schować 
je gdzieś przy ciele, aby kieszonkowiec nie miał do nich łatwego 
dostępu.

W metrobusach zawsze panuje ścisk i kradzieże są bardzo częste. 
Plecak trzeba założyć zawsze z przodu i najlepiej na niego patrzeć 
lub go obejmować (znamy przypadek, że dziewczynie wyciągnęli 
portfel z plecaka, który miała założony z przodu). Torebki trzymać 
mocno (mnie raz ktoś moją rozpiął, mimo że wydawało mi się, że 
uważałam na nią. W środku była tylko kurtka, więc nic mi nie zgi-
nęło, ale mogło), a jeśli macie coś cennego w kieszeni, to trzymajcie 
w niej również rękę.

Nie łapcie taksówek na ulicy, które nie mają pomarańczowych 
tablic rejestracyjnych. Dobrym pomysłem jest używanie aplikacji 
Easy Taxi, która podaje również dane oraz kontakt do kierowcy.

Nie kręćcie się po nocy po mieście. Wprawdzie w lepszych dzielni-
cach w centrum i okolicach w większości przypadków nic nie po-
winno się stać, ale lepiej nie kusić losu (poza tym trzeba wiedzieć, 
w których dokładnie dzielnicach). Lepiej zapłacić kilka dolarów za 
nocny kurs i wrócić taksówką. 

Więcej zasad bezpieczeństwa, które pozwolą Wam uniknąć nieprzyjem-
nych sytuacji nie tylko w Quito, ale w każdym dużym mieście znajdziecie 
w naszym artykule 21 zasad bezpieczeństwa w Ameryce Południowej.

http://tropimyprzygody.pl
http://tropimyprzygody.pl/2016/04/16/ameryka-poludniowa-bezpieczenstwo/
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DODATKOWE INFORMACJE PRAKTYCZNE

Quito leży na wysokości ponad 2 500 metrów n.p.m. Jeśli przyla-
tujecie do stolicy Ekwadoru prosto z niższych partii, możecie czuć 
objawy choroby wysokościowej: bóle głowy, problemy z oddycha-
niem, szybkie męczenie się. W ciągu pierwszych dni zaleca się pi-
cie dużej ilości wody, unikanie alkoholu oraz nadmiernego wysiłku 
fizycznego. 

Znajomość podstaw języka hiszpańskiego znacznie ułatwia życie. 
Nie tylko pozwala na łatwiejsze porozumiewanie się (język angiel-
ski nie jest bardzo popularny w Quito), ale także pozwala uniknąć 
lub trochę obniżyć „gringo price". Bo często w Ameryce Południowej 
z założenia osoba zagadująca po angielsku ma portfel wypchany 
dolarami, więc można ją doić… Smutne, ale prawdziwe. A wystar-
czy tylko kilka podstawowych zwrotów po hiszpańsku, żeby tego 
uniknąć.

Obywatele Polski mogą wjeżdżać do Ekwadoru bezwizowo na 90 
dni.

Walutą obowiązującą w Ekwadorze jest dolar amerykański. Wie-
le hoteli, restauracji i marketów akceptuje płatności kartami (Visa, 
Mastercard, American Express, Diners Club). Jedynie bankomaty 
Banco Pichincha nie pobierają prowizji za wypłaty, pozostałe tak 
(niezależnie od opłaty Waszego banku). Banknoty 50- i 100-dola-
rowe nie są używane w Ekwadorze. Najlepiej mieć banknoty 20-do-
larowe lub wysokie nominały rozmienić w banku, bo sprzedawcy 
nie chcą przyjmować 50-tek i 100-tek. Ekwadorskie bankomaty 
zawsze wypłacą banknoty o nominale 20$, nie większym.

W Ekwadorze jest inny typ gniazdek niż w Europie. Należy mieć ze 
sobą adapter. Można je też kupić bez problemu w sklepach elek-
trycznych. 

http://tropimyprzygody.pl
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W Ekwadorze obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w niedzielę. 
W żadnym markecie nie sprzedadzą Wam nawet piwa, ale w ma-
łym sklepiku może się udać. Czasem wystarczy się uśmiechnąć do 
sprzedawcy i ten zakaz zignoruje. W restauracjach i pubach można 
w niedzielę pić alkohol, jeśli jest zamówiony do posiłku. Puby ob-
chodzą to w ten sposób, że sprzedają orzeszki/chipsy lub coś inne-
go wraz z piwem.

Pogoda w Quito jest nieprzewidywalna. W ciągu jednego dnia 
można mieć cztery pory roku – tak często się zmienia. Jeśli rano 
świeci słońce, nie oznacza to, że po południu również będzie. Po dro-
dze może być sporo chmur, dużo wiatru i jeszcze deszcz. Ponadto, z 
uwagi na położenie przy samym równiku słońce i promieniowanie 
jest tu bardzo mocne, co szkodzi skórze, nawet w trakcie pochmur-
nego dnia. Dlatego wychodząc rano z hotelu/hostelu najlepiej mieć 
ze sobą ZAWSZE: okulary przeciwsłoneczne, krem z wysokim fil-
trem UV, kurtkę lub bluzę, parasol albo coś przeciwdeszczowego. 

Jeśli będziecie w Quito w trakcie Świąt Wielkanocnych, sprawdź-
cie stronę www.semanasantaquito.com z programem wydarzeń. 
Wielki Tydzień to ważny czas w Ekwadorze, a procesje są niezwykle 
interesujące. Jak wygląda jedna z nich możecie zobaczyć w naszym 
wpisie o procesji podczas Semana Santa. Ponadto trochę przed i 
trochę po Wielkanocy w restauracjach można spróbować trady-
cyjnego dania dla tego okresu: Fanesca. Jest to bardzo gęsta zupa/
gulasz zrobiony z wielu ziaren z dodatkiem suszonej ryby, sera, jajka 
i warzyw. Bardzo sycąca i dobra potrawa. Do znalezienia również w 
wersji wegetariańskiej – bez ryby. 

http://tropimyprzygody.pl
http://www.semanasantaquito.com
http://tropimyprzygody.pl/2016/05/05/semana-santa-ekwador/
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PRZYDATNE LINKI

www.trolebus.gob.ec - oficjalna strona miejska transportu w Quito. 
Nawigacja nie jest intuicyjna, ale można znaleźć sporo informacji 
dotyczących kursowania poszczególnych linii

www.aeropuertoquito.aero - strona lotniska w Quito

www.quito.com.ec - oficjalna strona turystyczna Quito

www.mitaddelmundo.com - strona Mitad del Mundo

www.puce.edu.ec - strona Uniwersytetu, na którym można zrobić 
tani kurs hiszpańskiego

www.quitocultura.info - aktualne informacje kulturalne

www.casadelacultura.gob.ec - aktualne informacje kulturalne

www.cinepass.com.ec - strona z repertuarami multipleksów w 
Quito

www.seguridad.gob.ec - strona z informacjami dotyczącymi alar-
mów i zagrożenia wybuchami wulkanów

tropimyprzygody.pl - nasze wszystkie wpisy o Ekwadorze

http://tropimyprzygody.pl
http://www.trolebus.gob.ec
http://www.aeropuertoquito.aero
http://www.quito.com.ec
http://www.mitaddelmundo.com
http://www.puce.edu.ec
http://www.puce.edu.ec/portal/content/Espa%25C3%25B1ol%2520para%2520Extranjeros/275%3Flink%3Doln30.redirect
http://www.quitocultura.info
http://www.casadelacultura.gob.ec
http://www.cinepass.com.ec
http://www.seguridad.gob.ec
http://tropimyprzygody.pl/category/ameryki/ameryka-poludniowa/ekwador/
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Mamy nadzieję, że niniejszy przewodnik ułatwił Wam planowanie wizy-
ty w stolicy Ekwadoru, pomógł spędzić w niej mile czas i poznać to in-
teresujące miasto. Włożyliśmy sporo pracy w jego przygotowanie i udo-
stępniamy Wam go w zamian za zapisanie się do naszego newslettera. 

Jeśli macie jakieś sugestie lub pytania, możecie się nimi z nami podzie-
lić, pisząc do nas (kontakt@tropimyprzygody.pl). Postaramy się odpo-
wiedzieć jak najszybciej lub uwzględnić sugestie w uaktualnieniu tego 
przewodnika.

zapisz się na
newsletter

Snapchat:
tropimyprzygody

Zachęcamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych:

http://tropimyprzygody.pl
mailto:kontakt%40tropimyprzygody.pl?subject=
https://www.facebook.com/tropimyprzygody
https://twitter.com/TropimyPrzygody
https://www.instagram.com/neverendinghoneymoon/
http://tropimyprzygody.pl/2015/10/11/list-z-podrozy/
https://www.instagram.com/tropimyprzygody/
http://tropimyprzygody.pl/2015/10/11/list-z-podrozy/

