O melhor do Ecuador
10 días - 9 Noites
OCEANO
PACÍFICO

LA HABANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD – SANCTI SPIRITUS – SANTIAGO DE CUBA – BAYAMO – CAMAGUEY
SAN JUAN DE LOS REMEDIOS – CAYO SANTA MARIA – SANTA CLARA

COLOMBIA
Lago
Cuicocha
Volcan
Pichincha

I. Galapagos

/

Cotocachi
Otavalo
Quito

Volcan Cotopaxi

ECUADOR
Dia 1: Llegada a QUITO (Ecuador)
Chegada à mais bela cidade colonial da América
do Sul: rodeada de vulcões e montanhas, a 2.850
metros acima do nível do mar. Traslado ao hotel.
Hora de descansar da viagem. Alojamento. Jantar
e tempo livre.

Islas Galápagos

Dia 2: Centro Historico Quito

PERÚ

Dias para viver
intensamente na
esplêndida capital
colonial: Quito e seus
arredores tingidos pelos
ponchos das numerosas
etnias que compõem
a rica população local.
Experiências únicas na
natureza esplêndida
em meio a vulcões até
as imperdíveis Ilhas
Galápagos.

Café da manhã. Visita guiada pela manha a esta
esplêndida cidade que, além de ser a capital do
país, o seu centro histórico, património cultural da
humanidade, é uma “exposição” permanente do
passado colonial, enriquecida com esplêndidas
obras de arte. É também a cidade colonial preservada quase intacta, mostrando assim o estilo
barroco em todo o seu esplendor. Visite a Plaza de
la Independencia ou a Plaza Grande rodeada de
belos edifícios. Visita à esplêndida igreja da Companhia de Jesus, considerada uma joia do barroco
ibero-americano. Em seguida, Pela visita o lugar
considerado “o meio do Mundo” (latitude 0 ° 0’00
‘’, segundo uma expedição francesa do século 18),
passando por Panecillo, um antigo local sagrado
inca de onde se obtém um esplêndido vista sobre
Quito. Jantar opcional em um restaurante na famosa Plaza Foch. Voltar para o hotel. Pernoite.

Dia 3: Volcan Pichincha (4.690 m.m.n.m.)
Café da manhã. Saída em teleférico de 3.117m,
com desembarque em Cruz Loma a 4.050m, na
zona leste do vulcão Pichincha. Após a chegada,
será possível iniciar imediatamente uma caminhada de aprox. 4 horas para o cume do Rucu Pichincha (Rucu = antigo em Quechua), aprox. Desnível
de 650 m que exige antes de mais nada uma boa
condição física e adaptação ao ar da montanha, já
que no topo ultrapassa os 4.500 m. Se o trekking
não for o objetivo, ao chegar ao pouso em Cruz

Loma será possível simplesmente curtir a paisagem enquanto se toma um bom café nos bares
que ali estão: se o clima for favorável de cima dá
para ver o Vulcão Cotopaxi, vulcão Antisana, assim
como um esplêndido panorama de diferentes partes de Quito. Eu volto para a cidade. Tempo livre.

Dia 4: Mercado di Otavalo (sábados) –
Laguna Cuicocha (Volcán Cotacachi)
Café da manhã no hotel e saída ao norte para chegar a Otavalo, atravessando vales coloridos pontilhados de povoados e dominados pela imponente
Cordilheira dos Andes. O mercado Otavalo é um
microcosmo especial, ponto de encontro de equatorianos com elaboradas roupas típicas e modos
suaves. Continuação da viagem até a Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, perto do Lago Cuicocha,
cratera formada pela erupção do vulcão Cotacachi
a 3.246 m de altitude. É hora de uma curta caminhada. Ao retornar a Quito, parando em Cotacachi,
uma pequena cidade dedicada ao trabalho em
couro: bolsas, jaquetas, botas de excelente qualidade e fabricação. Volte para Quito. Pernoite.

Dia 5: Quito – Galapagos - Baltra
Pela manhã chegada ao aeroporto de Baltra (vindo de Quito ou Guayaquil). Transfer privado para a
Ilha de Santa Cruz, visitando no caminho as crateras gêmeas rodeadas de natureza exuberante e a
Fazenda El Chato, para um primeiro contato com
tartarugas gigantes. Almoço livre na fazenda. Após
a visita, continuação para Santa Cruz. Alojamento
em quartos reservados. Tempo para um passeio
gratuito pelo centro da pequena cidade. Pernoite

tação Ciência: um caminho pedestre que permite
localizar aprox. 11 subespécies de tartarugas gigantes. Depois você pode continuar para a praia de
Los Alemanes, uma pequena baía de areia branca onde você pode mergulhar e Las Grietas, uma
formação rochosa de origem vulcânica cuja peculiaridade é o encontro da água doce com a água
salgada do mar que aos poucos eles se encontram:
um lugar ideal para se banhar como uma piscina e
um agradável mergulho com snorkel. Tortuga Bay
é o lugar mais um lugar especial para os amantes
da praia com sua Playa Mansa, o melhor lugar para
nadar em paz pode ser alcançado desde Puerto
Ayora a pé (cerca de uma hora de caminhada) ou
em pequenas embarcações que partem de Puerto Ayora. Também desde Puerto Ayora realizam-se
excursões diárias a outras ilhas com propostas de
mergulho especialmente interessantes como a Isla
Pinzón, Isla Santa, a Praia Escondida, para cujas visitas é aconselhável pernoitar em Santa Cruz. De
Santa Cruz também se realizam excursões à famosa Ilha Bartolomé, esplêndida sobretudo do ponto
de vista paisagístico, e à Ilha Seymour, reino de espécies autóctones. Pernoite

Dia 7: Isla Isabela: flamingos e tintoreras
Café da manhã. Dia dedicado à visita à maior ilha
do arquipélago: Isabela, que ocupa 60% da área
total das Galápagos. Pode ser alcançado navegando por aprox. duas horas e meia (reserva da lancha com antecedência): Chegada e acomodação
nos quartos reservados. Visita gratuita à lagoa dos
flamingos, para observação de espécies de aves
em seu estado natural. Mais tarde, após uma curta
navegação de 15 minutos de Puerto Villamil, visite
as ilhotas de Tintoreras para observar colônias de
tubarões, iguanas marinhas, pelicanos e atobás-de-pés-azuis. É hora de mergulhar. Voltar para o
hotel. Tempo livre.

Dia 8: Isla Isabela
Depois do café-da-manhã. Tempo livre para relaxar nas pequenas praias da Isabela. Almoço gratis.
Retorne ao porto para embarcar de volta à Ilha de
Santa Cruz. Hospedagem e tempo livre.

Dia 9: Santa Cruz
Café da manhã. Dia livre para excursões opcionais.
Alojamento.

Dia 6: Isla Santa Cruz

Dia 10: Baltra – Quito o Guayaquil

Café da manhã no hotel. Visita gratuita e aberta
ao Centro de Interpretação Charles Darwin e à Es-

Café da manhã. Inicio da viagem de volta ao país
de origem.

