Quito e Galápagos Imperdível

7 dias

Parte Terrestre

Day-by-Day
1º Dia - Quito

3º Dia - Quito

Roteiro Iniciando Segunda-feira:
Traslado Aeroporto / Hotel. Hospedagem

Quarta-Feira:
Café da manha no hotel. City Tour Original de Quito no
Trolley + Metade do Mundo
Visitaremos o centro histórico, o maior e melhor preservado
da América do Sul, em um de nossos bondes originais,
réplica dos bondes que circularam em Quito no século
passado.

2º Dia - Quito
Terça-Feira:
Café da manha no hotel. Tour ao mercado de Otavalo,
Cotacachi e Cuicocha.
Partida de nossos hotéis designados em Quito pela
Panamericana Norte até chegar Cayambe, onde os
passageiros poderão saborear os deliciosos "Biscoitos de
Cayambe" um tipo de biscoito ou pão, feito naquele
momento em um forno de barro (acompanhado de queijo
folha ou doce de leite). Depois de admirar o Lago San Pablo,
chegamos ao mercado de Otavalo, o maior da América, onde
os índios nativos da região, conhecidos como "Otavalos" um
dos grupos étnicos mais reconhecidos no Equador, fazem e
vendem seus tecidos e artesanatos.
Que assim o desejarem, eles podem optar por ficar nesta
área e desfrutar de mais tempo no mercado, e nosso ônibus
irá buscá-lo no final do tour (não terão a visita a Cotacachi e
Cuicocha), ou continuar a viagem para a cidade de Cotacachi,
reconhecido pela confecção e artesanatos de couro. No
caminho hacia Cotacachi, vai se visitar um Talher de
Instrumentos Andinos "Nanda Mañachi” localizada na área de
Peguche, para viver momentos especiais com os moradores e
entender a cultura andina.
Uma vez em Cotacachi, você terá tempo suficiente para
visitar a cidade, as lojas de artigos de couro e o tempo livre
para o almoço (não incluído).
Mais tarde visitaremos a Reserva Ecológica onde está
localizada a Laguna de Cuicocha, dentro da cratera do vulcão
Cotacachi, que se originou após uma explosão vulcânica há
milhares de anos. E se o tempo permitir será possível
passear pela lagoa, isto é, velejar na cratera do vulcão em
pequenas embarcações (com custo adicional).
** O nosso transporte vai esperar por um tempo de 10
minutos em Otavalo para pegar os passageiros que ficaram
nessa parada, e depois disso voltaremos a Quito e seus
respectivos hotéis ou ponto de partida.

Visitaremos a Igreja da Basílica do Voto Nacional, onde
faremos uma breve parada para uma explicação de sua
fachada, em seguida, nos trasladar para o Mirante do
Panecillo, um lugar emblemático da cidade, conhecido por
sua beleza e onde é uma estátua gigante da "Virgem Alada",
de onde se pode admirar uma bela paisagem da Quito
colonial e moderna. Mais tarde, continuaremos até a Plaza
de San Francisco, um dos locais representativos da cidade, e
cheia de história, de onde caminharemos até a Plaza Grande,
o centro histórico e político da cidade, cercado por inúmeras
atrações, incluindo: a Catedral, o Palácio do Governo, o
Palácio do Arcebispo e a Igreja de La Compañía.
Continuamos nossa jornada conhecendo o tradicional bairro
La Ronda, em cujo cenário romântico podemos encontrar
oficinas onde nossos visitantes aprenderão com um grupo de
artesãos autênticos, como suas obras são feitas e comércios
do passado que mantêm vivas as tradições culturais desta
cidade encantadora, nesta rua emblemática, você terá a
oportunidade de visitar uma sorveteria onde poderá
encontrar sabores muito tradicionais do Equador, bem como
uma visita a uns dos talheres de artesãos: chapéus de palha
ou marcenaria ou funileiro ou produtos feitos de mel.
(Entradas para as igrejas não estão incluídas).
Faremos uma parada na zona rosa da cidade,
aproximadamente uma hora e meia para ter tempo livre para
o almoço (não incluso) e depois continuaremos com nossa
Excursão à Autêntica Metade do Mundo.
Nós vamos para a "Cidade Metade do Mundo", onde você
pode ver o monumento que divide o hemisfério norte do
hemisfério sul do planeta. Foi construído no século XVIII,
onde a expedição científica francesa definiu a posição exata
da linha Equador, que divide o mundo e é um lugar
imperdível para quem visita Quito. Inclui a entrada no
complexo da Metade do Mundo, onde você pode
experimentar experiências únicas que desafiam as leis da
física e que ocorrem apenas nesta parte do mundo. Depois

de visitar este lugar privilegiado e registrá-lo em seu
passaporte, você sempre verá o Equador e a Metade do
Mundo de uma maneira diferente.

4º Dia - Galápagos
Quinta-Feira:
Café da manha. Traslado Hotel / Aeroporto em Quito para
pegar o vôo a Galápagos (não incluído).
Chegada em Baltra e traslado em ônibus até o canal de
Itabaca para cruzarmos em ferry boat até a Ilha de Santa
Cruz. No caminho terão a oportunidade de conhecer os
túneis de lava e uma reserva de tartarugas gigantes. Visita a
Estação Cientifica Charles Darwin onde terão a oportunidade
de conhecer um pouco mais sobre as Ilhas Galápagos as
espécies que nela habitam, formação e evolução, programas
de conservação e observar algumas tartarugas Gigantes em
cativeiros. (Transfer opera diariamente às 13h00)
**Será possível operar traslados sem visitas e sem guia nos
seguintes horários: 10h00 e 15h00** (pedido prévio).

6º Dia - Galápagos
Sábado:
Café da manha no hotel. Dia livre. Hospedagem.

7º Dia - Galápagos - Quito
Domingo:
Café da manhã no hotel e, em horário pré-determinado,
saída para o aeroporto de Baltra, para embarque com
destino a Quito ou Guayaquil, na rota para o aeroporto, você
terá a oportunidade de fazer uma breve parada nas crateras
de Los Gemelos, buracos de crateras formados pelo colapso
ou afundamento de materiais, cercados por florestas de
escalasias. (Transfer opera diariamente às 07h00, 09h00 e
12h00). Inclui apenas transporte.

5º Dia - Galápagos
Sexta-Feira:
Café da manhã e saída para passeio a Praia de Tartaruga Bay,
umas das mais belas praias de Galápagos, de areia branca e
verdes manguezais. Uma praia com águas tranqüilas onde
poderão nadar e desfrutar de algumas horas com uma
belíssima paisagem. Tempo livre para almoço (não incluído).
À tarde passeio em iate pela Bahia , para conhecer “LA
LOBERIA”chamada assim devido a uma grande colônia de
lobos marinhos .Neste local poderá realizar snorkel e brincar
com estes lindos animais, observar peixes coloridos e
tartarugas marinhas. Continuamos o percurso e iremos
passar pelo “CANAL DO AMOR”, um lugar onde a natureza
nos mostra sua beleza encantadora. No final deste canal
podemos observar os tubarões e também a “PLAYA DE LOS
PERROS “onde podemos observar iguanas marinhos.
*Nota: A embaraçao usada para a Excursão é um barco de
motor com capacidade de 16 passageiros
*A excursão a Praia de tartaruga Bay e Tour de Baia somente
tem operação as: Segundas, Quarta, Sexta e Domingos

* Extensão

Incluído
Traslados aeroporto / hotel / aeroporto
03 noites de hospedagem em Quito com café da manhã diario
City Tour Original de Quito no Trolley + Metade do Mundo
Tour ao mercado de Otavalo, Cotacachi e Cuicocha
Traslado aeroporto Baltra / hotel em Puerto Ayora, visitando na rota a parte alta da Ilha Santa Cruz (Túneis de lava e reserva
de tartarugas) e Visita a Estação Científica Charles Darwin (Transfer opera diariamente às 13h00). **Será possível operar
traslados sem visitas e sem guia nos seguintes horários: 10h00 e 15h00** (pedido prévio)
3 noites de hospedagem em Galápagos (Puerto Ayora – Ilha Santa Cruz) com café da manha
Excursão a Praia Tartaruga Bay & Tour em iate pela baía
Traslado hotel / aeroporto com parada nas crateras “Los Gemelos”. (Transfer opera diariamente às 07h00, 09h00 e 12h00).
Inclui apenas transporte.
Taxas Hoteleiras

Não Incluído
Parte aérea nacional e internacional.
Gastos pessoais
Seguro de Viagens
Alimentação e bebidas não mencionadas como incluídas.
Despesas com documentação (passaporte, vistos e vacinas)
Qualquer outro serviço não mencionado como incluído.

Observações
Valores não válidos para período Carnaval, Semana Santa, Festa do Sol, Natal e Ano Novo.

Saídas
Saídas Segundas-feiras, quintas-feiras- sextas-feiras e domingos- Serviços regulares. Solicite roteiros das saídas às quintas,
sextas e domingos.

Preço por pessoa
USD 1.522 Apto Single - Hotel Categoria Turista Superior
USD 1.076 Apto Duplo - Hotel Categoria Turista Superior
USD 985 Apto Triplo- Hotel Categoria Turista Superior
* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a alterações sem aviso prévio. Reservamo-nos o
direito de corrigir eventuais erros nesse material.

