
ВЕ ВОДИ ВОВЕ ВОДИ ВО:: ЕКВАДОР ЕКВАДОР 

Република Еквадор сегашното име Република Еквадор сегашното име 
го добила на почетокот на XIX век по го добила на почетокот на XIX век по 
нултата напоредник, кој со еден дел нултата напоредник, кој со еден дел 
минува низ оваа земја. Долго време минува низ оваа земја. Долго време 
оваа географска карактеристика би-оваа географска карактеристика би-
ла единствена знаменитост на Ек-ла единствена знаменитост на Ек-
вадор. Меѓутоа, само еден ден минат вадор. Меѓутоа, само еден ден минат 
во било кој дел од оваа земја ќе ве во било кој дел од оваа земја ќе ве 
разубеди во спротивното.разубеди во спротивното.

Еквадор е најмала јужноаме ри-Еквадор е најмала јужноаме ри-
канска андска република, која во се-канска андска република, која во се-
би ги соединува сите разновидности би ги соединува сите разновидности 
и убавини во регионот. За љубителите и убавини во регионот. За љубителите 
на природата, Еквадор е рај полн со на природата, Еквадор е рај полн со 
контрасти, бидејќи на релативно ма-контрасти, бидејќи на релативно ма-

ла територија, покрај културно-ис-ла територија, покрај културно-ис-
ториските вредности, има и при-ториските вредности, има и при-
родни богатства, бујна вегетација и родни богатства, бујна вегетација и 
фасцинантна фауна.фасцинантна фауна.

Од главниот град Кито или од било Од главниот град Кито или од било 
кој друг град, за многу кратко може кој друг град, за многу кратко може 
да се дојде до вулканите покриени да се дојде до вулканите покриени 
со снежна покривка, до пацифичките со снежна покривка, до пацифичките 
плажи, амазонските шуми или до плажи, амазонските шуми или до 
девствената природа и единствениот девствената природа и единствениот 
животински и растителен свет на животински и растителен свет на 
Галапагос островите.Галапагос островите.

Еквадор е политички стабилна и Еквадор е политички стабилна и 
сигурна земја, а многу Еквадорци се сигурна земја, а многу Еквадорци се 
задоволни бидејќи се поштедени од задоволни бидејќи се поштедени од 
хаосот кој владее во соседните земји. хаосот кој владее во соседните земји. 
Со оглед на тоа дека никогаш не се Со оглед на тоа дека никогаш не се 
соочиле со беда и со сиромаштија, соочиле со беда и со сиромаштија, 
Еквадорците се весел, отворен, ср-Еквадорците се весел, отворен, ср-
дечен и гостољубив народ. Потомци дечен и гостољубив народ. Потомци 
се на шпанските освојувачи и Ин-се на шпанските освојувачи и Ин-

дијанците, сè уште го зборуваат ке-дијанците, сè уште го зборуваат ке-
чуа јазикот и ги негуваат традицијата чуа јазикот и ги негуваат традицијата 
и обичаите на Инките. Пред 5 години, и обичаите на Инките. Пред 5 години, 
со одлука на Владата, во земјата е со одлука на Владата, во земјата е 
укинат сукресот и во употреба е аме-укинат сукресот и во употреба е аме-
риканскиот долар.риканскиот долар.

Престолнина на Еквадор е градот Престолнина на Еквадор е градот 
Кито, кој се наоѓа на надморска ви-Кито, кој се наоѓа на надморска ви-
сочина од 2.850 метри, каде владее сочина од 2.850 метри, каде владее 
вечна пролет. Богат со културно-вечна пролет. Богат со културно-
историски споменици, како најстара историски споменици, како најстара 
јужноамериканска престолнина, под јужноамериканска престолнина, под 
заштита е на УНЕСКО од 1978 година. заштита е на УНЕСКО од 1978 година. 
Во градот доминира архитектура со Во градот доминира архитектура со 
одлики на барокниот стил, пред сè, одлики на барокниот стил, пред сè, 
преубави палати, манастири и цркви преубави палати, манастири и цркви 
со фини изградени златни олтари. со фини изградени златни олтари. 
Меѓу нив е и "Ла Компанија", нај-Меѓу нив е и "Ла Компанија", нај-
убавата црква во Јужна Америка.убавата црква во Јужна Америка.

Одејќи кон север наидувате на Одејќи кон север наидувате на 
споменикот "Екватор", кој лежи на споменикот "Екватор", кој лежи на 



ЕКВАДОР 

самата линија на екваторот, по кој самата линија на екваторот, по кој 
државата го добила и името. Иако државата го добила и името. Иако 
многумина од нас безброј пати го многумина од нас безброј пати го 
поминале екваторот, ова може да поминале екваторот, ова може да 
биде исклучителна можност да се биде исклучителна можност да се 
оди по него, а од едната страна да оди по него, а од едната страна да 
биде левата, а од другата десната биде левата, а од другата десната 
полутопка.полутопка.

Најголемиот и најколоритниот Најголемиот и најколоритниот 
индијански пазар се наоѓа во ин-индијански пазар се наоѓа во ин-
дијанскиот град Отавало. Пазарот се дијанскиот град Отавало. Пазарот се 
отвора во раните утрински часови отвора во раните утрински часови 
во подножјето на вулканот Имбабура. во подножјето на вулканот Имбабура. 
Се одржува уште од времето на Ин-Се одржува уште од времето на Ин-
ките, а денес нуди најголем избор на ките, а денес нуди најголем избор на 
ракотворби, како што се, текстил и ракотворби, како што се, текстил и 
керамика, волна, таписерии, наива и керамика, волна, таписерии, наива и 
антиквитети. Голема шарена пре т-антиквитети. Голема шарена пре т-
става се одвива во текот на целиот става се одвива во текот на целиот 
ден, а за оние кои добро се ценкаат, ден, а за оние кои добро се ценкаат, 
вистинско задоволство е да се вклу-вистинско задоволство е да се вклу-
чат во неа.чат во неа.

Познатата "Авенија на вулканите", Познатата "Авенија на вулканите", 
која се наоѓа на југот од државата, е која се наоѓа на југот од државата, е 
само мал дел од панамериканскиот само мал дел од панамериканскиот 
автопат, кој се протега од најсе вер-автопат, кој се протега од најсе вер-
ната точка на американскиот кон-ната точка на американскиот кон-
тинент.тинент.

Од гратчето Риобамба, инаку ге-Од гратчето Риобамба, инаку ге-
ографски центар на Еквадор, се поа-ографски центар на Еквадор, се поа-
ѓа во авантура, во која особено ќе ѓа во авантура, во која особено ќе 
уживате, а можете да го доживеете и уживате, а можете да го доживеете и 
возењето со најспектакуларната же-возењето со најспектакуларната же-
лезница на Јужна Америка. Андската лезница на Јужна Америка. Андската 
железница можеби е единствена железница можеби е единствена 
која им овозможува на многу па-која им овозможува на многу па-
тници да уживаат во убавините на тници да уживаат во убавините на 
пределот, при што можат да седат на пределот, при што можат да седат на 
покривот на вагоните.покривот на вагоните.

Да кажеме збор-два и за панама Да кажеме збор-два и за панама 
шеширите, кои се произведуваат во шеширите, кои се произведуваат во 
Еквадор и се викаат токиља, а ста-Еквадор и се викаат токиља, а ста-
нале популарни за време на из-нале популарни за време на из-

градбата на Панамскиот канал, кога градбата на Панамскиот канал, кога 
работниците затоа што се лесни и работниците затоа што се лесни и 
меки ги носеле за да се заштитат од меки ги носеле за да се заштитат од 
силното сонце. Европејците почнале силното сонце. Европејците почнале 
да лудуваат по токиљите или па-да лудуваат по токиљите или па-
намските шешири на почетокот на намските шешири на почетокот на 
ХХ век, за време на одржувањето на ХХ век, за време на одржувањето на 
светската изложба во Париз.светската изложба во Париз.

За време на патувањето ќе бидете За време на патувањето ќе бидете 
сведоци на неколку промени на кли-сведоци на неколку промени на кли-
мата и вегетацијата, може да заврне мата и вегетацијата, може да заврне 
тропски дожд или, пак, да се соочите тропски дожд или, пак, да се соочите 
со опасност од одрони и кал, но сè со опасност од одрони и кал, но сè 
тоа е занемарливо во однос на она тоа е занемарливо во однос на она 
што е возбудливо патување.што е возбудливо патување.

ПО АВЕНИЈАТА ПО АВЕНИЈАТА 
НА ВУЛК АНИТЕ НА ВУЛК АНИТЕ 

И ТРАГИТЕ НА И ТРАГИТЕ НА 
ИНКИТЕИНКИТЕ


