PACOTE – A MAGIA DO EQUADOR INCLUINDO GALÁPAGOS
Período da viagem: de 11 a 21 de MAIO de 2021

O PACOTE INCLUI:
 Traslado Aeroporto - Hotel – Aeroporto
03 noites de hospedagem em QUITO com café da manha;
 01 noite de hotel em BAÑOS com café da manha;
 01 noite de hotel em RIOBAMBA com café da manha;
 01 noite de hospedagem em CUENCA com café da manha;
 01 noite de hospedagem em GUAYAQUIL com café da manha;
04 noites de acomodação em SANTA CRUZ hotel escolhido com café da manha;
 Guia durante os passeios em espanhol;
 Refeições mencionadas no programa
 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 GTA cobertura de USD 15 mil para menores de 75 anos;
 Assistência de nosso operacional receptivo.




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 – Quito/Imbaburra/Otavalo/Quito – Tour de dia inteiro à região de Imbaburra com visita à
cidade e feira indígena de Otavalo onde vamos poder observar os costumes e a cultura local, além de
poder comprar artigos de madeira, ponchos, quadros e vários outros artigos e souvenirs. Retorno no
final da tarde a Quito.
3º dia – Quito/Mitad del Mundo – City tour em Quito combinado com "Mitad del Mundo".
4º dia – Quito/Avenida dos Vulcões/Cotopaxi /Alausi – Após o café da manhã seguiremos pela
Avenida dos Vulcões com visita ao Parque Nacional Cotopaxi. Pernoite em Alausi.
5º dia – Alausi/Trem Nariz del Diablo/Cuenca – Após o café da manhã saída para o passeio de um
dos trens mais famosos do mundo. À tarde, seguimos viagem até a cidade colonial de Cuenca
visitando em trânsito as ruínas de Ingapirca.

6º dia – Cuenca/Guayaquil – Manhã: city tour combinado com visita à uma fábrica de chapéus do
Panamá. Após o almoço saída para Guayaquil. Chegada à noite e instalação em hotel.
7º dia – Guayaquil/Galápagos – No momento oportuno, traslado ao aeroporto de Guayaquil.
Receptivo no aeroporto de Baltra. Visita à parte alta da Ilha de Santa Cruz e instalação em hotel de
Puerto Ayora.
8º dia e 9° dias – Galápagos – Dois tours entre os 3 citados a seguir: Ilha de Bartolomé ou Ilha
Seymour ou Ilha Plazas, pois depende de disponibilidade e os dias que são operativos, por serem
com quantidade de pessoas limitada.
10º dia – Galápagos – Dia livre. Sugerimos uma visita à Estação Charles Darwin e trekking ou
navegação a Tortuga Bay.
11º dia – Galápagos/Quito ou Guayaquil – No momento oportuno, traslado ao aeroporto para voo a
Quito ou Guayaquil e conexões.
FIM DOS SERVIÇOS
HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES:
HOTEL
TURISTA SUPERIOR

CIDADE E ILHA

Wyndham Garden ou similar

Quito

Isla de Baños ou similar

Baños

Mansion Santa Isabel ou similar

Riobamba

San Juan ou similar

Cuenca

Grand Hotel ou similar

Guayaquil

Hotel Mainao o similar

Santa Cruz

VALORES POR PESSOA

ROTEIRO

A MAGIA DO EQUADOR
INCLUINDO GALAPAGOS!

VALOR P/ PESSOA EM
INDIVIDUAL

VALOR P/ PESSOA EM
DUPLO

VALOR P/ PESSOA EM
TRIPLO

USD 3385,00
ou 12x
de USD 282.00

USD 2499,00
ou 12x
de USD 209.00

USD 2388,00
ou 12x
de USD 199.00

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

