
INFORMACE DO EKVÁDORU – CO S SEBOU 

Co sebou - oblečení,  tenké dlouhé nohavice a rukávy, pracovní oděv - tedy něco co se může 
zničit - stačí kalhoty a triko je tam horko, 2x teplé oblečení na dny deště nebo na noc na 
ceremonii, ziplock - plastové pytlíky na suchý zips (na pas, peníze, elektroniku - jako ochranu 
proti vniknutí vlhkosti) pláštěnka-deštník, savo na plísně lze koupit v Tene malý pytlíček pod 
názvem chloro, přírodní mýdlo na praní v řece, přírodní kosmetiku na mytí, krémy nejsou třeba 
je tam hodně vlhká kůže, šátek na hlavu či jiná pokrývka hlavy, přírodni tenké ponožky do 
gumáku 3 páry - špatně schne prádlo obzvláště bavlna tak ať se to protočí. 

Oblečení je vhodné Dryfit a quickdry - tedy moderní, sportovní materiály, které rychle schnou. 

Očkování - Míša se nikdy neočkovala, má homeopatika a maximálně na štípnutí. Mariana 
doporučuje základ každého cestovatele - Hepatitidu A. 

Velikost bot pošlete nám své číslo, abychom pro vás zajistili pujčení gumáků 

Základní lékárnička - levandule, teatree olej, mentol, repelent effitan - vše biorozkladatelné 
(hlavně mýdla a pasty) 

Co za dárky pro rodinu když se vezou -  Čelovku s červenym světlem, hrnce pánvičky, věci 
na rybaření jako háčky, baterky do čelovky, drátěnku, papíry, bloky a tužky s gumou pro děti do 
školy aj. 
 
Nákup dárečků v Ekvádoru, dají se koupit ponča, hamaky, deky, korálky, bylinky, sangre de 
drago, wayusa, kopál atd. V Tene je bankomat banka Pichincha a nechá vybrat 3x za den 
600USd tj 1800usd s poplatkem 4.45 USD za výběr. 

 
Ceny a nákupy - comida tipica - místní dobré jídlo od indiánek - cena vloni $5,50, 
jinak kolem $7 za hlavní jídlo v restauraci. Koncem ledna je jestě hodně ovoce, 
manga začínají být vzácná,  asi 6-7 za $1, jinak hodně dolarových polozek na 
tržišti. V Teně je část trhu z pralesa, nestříkané, je to na straně za jídlama a 
slepicema - poznáš to dle toho, že tam je méně druhů ovoce - hodně platanů a 
banánů a různých kůr z pralesních stromů. Nejlepší kupovat od babiček 
rozložených na chodníku, to je taky z jungle a většinou nestříkané. 
Mačeta je asi 3-4$. 
Za tržištěm se daj koupit slušný gumáky, ty se hodí na vše, indiáni je používaj furt! 
 


