
 

  

PACOTE – A MAGIA DO EQUADOR INCLUINDO GALÁPAGOS 
 

Período da viagem: de 11 a 22 de MAIO de 2021 

 
O PACOTE INCLUI: 

 
 Traslado Aeroporto - Hotel – Aeroporto 

 03 noites de hospedagem em QUITO com café da manhã de 11 a 14 de MAIO; 
 01 noite de hotel em BAÑOS com café da manhã de 14 a 15 de MAIO; 

 01 noite de hotel em RIOBAMBA com café da manhã de 15 a 16 de MAIO; 
 01 noite de hospedagem em CUENCA com café da manhã de 16 a 17 de MAIO; 

 01 noite de hospedagem em GUAYAQUIL com café da manhã de 17 a 18 de MAIO;  
 04 noites de acomodação em SANTA CRUZ hotel escolhido com café da manhã de 18 a 22 

de MAIO; 
 Guia durante os passeios em espanhol; 

 04 almoços; 
 Equipamento de Snorkelling nos Pontos de Visita; 

 Excursão com Guia Naturalista Bilíngue em Galápagos; 
 Contribuição para a comunidade local; 
 Assistência de nosso operador local; 

 Seguro Viagem LATAINA cobertura de USD 15 mil para menores de 64 anos; 
 

ITINERÁRIO DIA A DIA 
 

1º dia –   QUITO – Receptivo no aeroporto de Quito e traslado ao hotel. Aclimatação a altitude da 
capital equatoriana. Dia livre. 
 
2º dia – MERCADO INDÍGENA DE OTAVALO – Sairemos em direção ao norte para a província dos 
lagos: Imbabura. Em seguida degustaremos o sabor exótico das frutas do Vale Guayllabamba, 
continuamos em direção ao norte do Equador onde cruzaremos a linha equatorial até o povoado de 
Cayambe, onde em dias claros poderemos apreciar as majestosas montanhas com neve (5790 
metros). O Cayambe é o ponto mais alto do mundo onde cruza a linha equatorial. Aqui saborearemos 
o delicioso biscoito de sal e queijo de folha. Na chegada seremos presenteados com a fabulosa vista 
que oferece o lago San Pablo localizado aos pés do majestoso Imbabura, visitaremos o mercado 
indígena de Otavalo. Depois vamos a lagoa cuicocha, uma lagoa formada sobre uma caldeira 
vulcânica. Antes de terminar nosso passeio ainda iremos visitar o povoado de Cotacachi conhecido 
pela elaboração de produtos de couro. Pela tarde retorno a Quito. 
 
3º dia – CITY TOUR E METADE DO MUNDO - O percurso começa na parte central de Quito, onde 
você pode admirar o Santuário de Guapulo (século XVII) e do Caminho de Orellana. Continuamos em 
direção a cidade antiga, começando na rua mais antiga da cidade, La Ronda. Nesta Rua antigamente 



 

  

moravam músicos, poetas e políticos. Visitaremos diferentes locais como a “cápsula gastronómica” 
para conhecer mais sobre os temperos mais usados pela gastronomia Equatoriana. Depois 
visitaremos uma casa especializada na fabricação de produtos com metal e madeira; muitos deles 
usados para a decoração das igrejas. Faremos também uma parada na casa do sorvete e depois um 
local especializado na elaboração do chocolate para conhecer sua produção. Depois, caminharemos 
em direção a Praça da Independência rodeada pelos principais edifícios administrativos da cidade. 
Visitaremos a Catedral (s. XVI), o Palácio Presidencial, as igrejas do El Sacrário (século XVII), a 
Companhia de Jesus (século XVII) considerada uma das mais belas igrejas barrocas na América do 
Sul e a Igreja de São Francisco (século XVI). Finalmente continuar em direção ao morro "Panecillo" 
unibicado aqui é o monumento à Virgem de Quito ou Virgin "Lergarda" que era o escultor. Aqui você 
pode ter uma vista maravilhosa de todos os ângulos da cidade. Localizado a 30 km no norte de Quito 
está a Metade do Mundo, onde a linha Equatorial divide o hemisfério norte do hemisfério sul. 
Visitaremos a cidade da Metade do Mundo onde esta localizado o maior monumento construído em 
honor a Expedição Cientifica Francesa que chegou a finais do Século XVII para determinar a 
localização da linha equatorial.  Depois visitaremos o Museu cultural e cientifico Inti Ñan, localizado 
no ponto exato por onde passa a linha equatorial.  Retorno a Quito. 
 
4º dia – QUITO / PARQUE NACIONAL COTOPAXI E MERCADO INDÍGENA – BAÑOS – Sairemos 
em direção da rodovia Pan-Americana Sul, conhecida como "A Avenida dos Vulcões", em direção a 
um dos maiores vulcões ativos do mundo: O Cotopaxi (5897 metros). Passaremos por um bosque de 
pinhais até a lagoa de Limpiopungo, situada ao pé do vulcão, 3800 metros acima do nível do mar. 
Depois vamos visitar um dos mercados indígenas nesta região, dependendo do dia. Na parte da tarde 
seguiremos para a cidade de Baños. Acomodação em Baños no hotel escolhido. 
 
5º dia – CASCADAS DE BAÑOS – Café da manhã. Visita a cidade de Baños, uma pequena cidade 
situada entre vales e cascadas. Uma das principais atrações são: o Vulcão Tungurahua e os esportes 
de aventura. Iremos visitar a cascada do Manto da Niva e o Pailin do diabo, depois iremos a um 
mirador para poder apreciar o Tungurahua. Na parte da tarde seguiremos para a cidade de 
Riobamba.  Acomodação no hotel escolhido. 
 
6º dia – TOLTE – INGAPIRCA – CUENCA – Após um café da manhã cedo, nos dirigimos para à 
cidade de Alausi. Depois o guia e/ou o motorista nos levarão para Tolte onde teremos um almoço 
preparado pela comunidade local, desfrutaremos de um show de dança durante o almoço.  Na 
sequência teremos a oportunidade de experimentar as seguintes atividades: Você será capaz de 
descer 330 escadas até um ponto de vista, lugar perfeito para apreciar o Zig-zag da Nariz do Diabo e 
tirar fotos fabulosas, você pode escolher entre equitação ou passeio de bicicleta nos arredores da 
comunidade para apreciar a paisagem, podemos também visitar uma fazenda orgânica local para ver 
como a comunidade desenvolve o agro turismo. No caso de passageiros que não queiram fazer a 
viagem de ida e volta no passeio de trem nariz do diabo, há uma opção de subir de cavalo da estação 
até o Restaurante, este é um passeio maravilhoso que lhe permitirá desfrutar de uma grande 
paisagem e da flora e fauna local. En la tarde seguiremos pela autopista Pan-Americana e visitar as 
ruínas de Ingapirca. Este complexo situado a 3160 metros foi construído entre o século XV e XVI 
(antes da chegada dos espanhóis). O complexo, conhecido como um centro administrativo e religioso 
do Império Inca foi construído sobre as ruínas de um assentamento Cañari, uma importante cultura 
nativa do sul do Equador, cujas ruínas também podem ser visitadas. Más tarde, visitaremos as ruinas. 
 
7º dia – CUENCA CITY TOUR – PARQUE NACIONAL CAJAS – O passeio começa na cidade com 
uma visita ao El Mirador TURI onde se pode desfrutar de uma bela vista da cidade de Cuenca, 
declarada pela UNESCO Patrimônio Mundial Cultural. Depois, seguiremos para a cidade velha, onde 
faremos um pequeno passeio para visitar a antiga e a nova catedral, mercado das flores, o mercado 
Rotary, onde é possível encontrar artesanato típico da região. Visitamos a fábrica dos famosos 
chapéus do Panamá. Para terminar a turnê, desfrutaremos da majestosa paisagem oferecida pelo Rio 
Tomebamba, que divide a antiga cidade da moderna. Depois vamos para o Parque nacional El Cajas 
que está localizado a 30 km a oeste de Cuenca. Este parque é conhecido por seus 230 lagos, 
resultante da atividade vulcânica e glaciar. O parque também abriga uma grande diversidade de flora 
e fauna. A vegetação inclui pequenos bosques de Quinua, onde vivem aves, como Colibris e 
Tucanos. Este belo parque está localizado entre 3000 e 4700 metros acima do nível do mar. Durante 
o dia, podemos desfrutar da natureza, caminhando a pé em torno da maior lagoa parque (La 
Toreadora). Depois para a cidade de Guayaquil. Acomodação em Guayaquil. 
 
8º dia – GUAYAQUIL / SANTA CRUZ (GALAPAGOS) – Traslado ao aeroporto de Guayaquil para 
embarque em vôo com destino a Galápagos. A viagem começará no aeroporto de Baltra onde um 
membro de nosso time procurará você. Serão transportados ao Canal de Itabaca, onde depois de 
uma curta viagem em ferry chegarão na ilha de Santa Cruz. Antes de chegarmos ao hotel iremos 
fazer um passeio até a parte alta da ilha no Rancho aonde podemos ver as Tartarugas Gigantes em 



 

  

seu habitat natural, aonde conheceremos a espécie Geochelone nigrita que estão geralmente 
alimentando-se ou tomado banho. Almoço no rancho. 
 
9º dia – SANTA CRUZ (GALAPAGOS) - Este dia você terá a oportunidade de fazer uma excursão 
navegável a outra ilha, com o fim de descobrir a diversidade das Ilhas Galápagos. O passeio consiste 
de uma caminhada em torno da ilha e depois você pode mergulhar, nadar ou apenas relaxar. 
Dependendo da disponibilidade, podemos confirmar uma das seguintes opções: 
 
Ilha Bartolomé: descubra paisagens incríveis e formações geológicas fascinantes, aqui você terá 
uma ótima oportunidade para fazer snorkeling. 
 
Ilha Seymour Norte: as espécies de fauna principal desta ilha são as Iguanas Terrestres, a 
majestosa fragata com seu incrível bocho escarlata, os atobás-de-pés-azuis e sua peculiar dança de 
cortejo e os lobos marinos que fazem surf através das ondas. 
 
Ilha Plazas Sul: é uma pequena ilha, mas com uma concentração enorme de vida Silvestre, enormes 
alcantilados e um tapete de algas vermelhas que fazem um grão contraste. 
 
Santa Fe: A ilha tem muita diversidade, sua lagoa é um lugar excelente para fazer snorkeling entre 
peixes de cores, lobos marinos, atum gigante e pequenos tubarões que podem ser vistos nestes 
ambientes. 
 
10° dias – SANTA CRUZ (GALAPAGOS) – Este dia você terá a oportunidade de fazer uma excursão 
navegável a outra ilha, com o fim de descobrir a diversidade das Ilhas Galápagos. O passeio consiste 
de uma caminhada em torno da ilha e depois você pode mergulhar, nadar ou apenas relaxar. 
Dependendo da disponibilidade, podemos confirmar uma das seguintes opções:  
 
Ilha Bartolomé: descubra paisagens incríveis e formações geológicas fascinantes, aqui você terá 
uma ótima oportunidade para fazer snorkeling. 
 
Ilha Seymour Norte: as espécies de fauna principal desta ilha são as Iguanas Terrestres, a 
majestosa fragata com seu incrível bocho escarlata, os atobás-de-pés-azuis e sua peculiar dança de 
cortejo e os lobos marinos que fazem surf através das ondas.  
 
Ilha Plazas Sul: é uma pequena ilha, mas com uma concentração enorme de vida Silvestre, enormes 
alcantilados e um tapete de algas vermelhas que fazem um grão contraste. 
 
Santa Fe: A ilha tem muita diversidade, sua lagoa é um lugar excelente para fazer snorkeling entre 
peixes de cores, lobos marinos, atum gigante e pequenos tubarões que podem ser vistos nestes 
ambientes. 
 
11º dia – SANTA CRUZ (GALAPAGOS) – Dia livre. Sugerimos uma visita à Estação Charles Darwin 
e trekking. 
 
12º dia – GALÁPAGOS – BRASIL – No momento oportuno, traslado ao aeroporto para voo a Quito 
ou Guayaquil e conexões. FIM DOS SERVIÇOS 

 
HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES: 

 

CIDADE E ILHA 
HOTEL

TURISTA SUPERIOR 
 

Quito 
Wyndham Garden ou similar 

 
Baños 

Isla de Baños ou similar 

 
Riobamba 

Mansion Santa Isabel ou similar 

 
Cuenca 

San Juan ou similar 

 
Guayaquil  

Grand Hotel ou similar 

 
Santa Cruz 

Hotel Mainao o similar 



 

  

VALORES POR PESSOA 
 

 

Forma de pagamento: 

- A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x no ato (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

IMPORTANTE: 

NÃO INCLUÍDO:  

• Aéreo Internacional para Quito de/para Galápagos  

• Entrada a Galápagos (U$ 50.00 por pessoa – tarifa para brasileiros) 

• Taxa de Ingala (U$ 20 por pessoa)  

• Taxa de entrada à Doca Isabela (USD 10 por pessoa) 

• Parte alta atividade opcional: (USD 5 por pessoa) 

• Bebidas e Comidas não mencionadas 

• Gorjetas (não são obrigatórias) 

• Seguro de viagem 

• Despesas extras 

*** nada reservado, apenas orçado** 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores em dólares americanos. 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação ou RG em exelente estado com menos de 10 anos de emitido. 

 Certificado internacional de Vacina da Febre Amarela 

ROTEIRO 
VALOR P/ PESSOA EM 

INDIVIDUAL 
VALOR P/ PESSOA EM 

DUPLO 
VALOR P/ PESSOA EM 

TRIPLO 

A MAGIA DO EQUADOR  
INCLUINDO GALAPAGOS! 

USD 3528,00  
ou 12x  

de USD 294.00 

USD 2604,00  
ou 12x  

de USD 217.00 

USD 2544,00  
ou 12x  

de USD 212.00 


