
 
Não é possível exibir esta imagem no momento.

Equador - Ilhas Galápagos e Andes-Hotel Finch Bay 
 

 1º Dia - Domingo- Origem / Quito 
Embarque em vôo com destino a Quito. Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

 2º Dia - Segunda-Feira - Quito / Baltra - Ilha Santa Cruz  
Pela manhã, saída para o aeroporto para embarque em vôo para Baltra. Chegada, pagamento da taxa de entrada. Saída para a 
Ilha de Santa Cruz cruzando o Canal de Itabaca en ferry boat. Embarque em onibus e saída para a parte alta da Ilha de Santa 
Cruz e translado para o Finch Bay Eco Hotel. Tempo livre para desfrutar da piscina e da praia de coral branco em frente ao 
hotel.  

Durante os 5 dias/ 4 noites no hotel está incluso:  
- todas as refeições; 
- dois dias de passeio a bordo do iate do próprio hotel pelas ilhas do arquipélago. As ilhas a serem visitadas serão informadas 
no check in; 
- dois dias inteiros de passeios terrestres pela Ilha de Santa Cruz; 
- visita à Estação Científica Charles Darwin.  
 
 6º Dia - Sexta-Feira - Baltra / Quito 
Traslado por terra para Baltra para embarque no vôo de regresso ao continente. Embarque para Quito. Chegada e traslado ao 
hotel em Quito. 

 7º Dia - Sábado - Quito 
City tour histórico - Pela manhã, visita ao Centro Histórico Colonial de Quito: o maior e melhor preservado conjunto 
arquitetônico colonial da América do Sul e eleito pela UNESCO Patrimônio Cultural da Humanidade. O passeio começa pela 
Praça da Independência, rodeada pela Catedral, Palácios Presidencial, Municipal e o Arcebispado. Visita à Companhia de Jesus 
com seu interior dourado. Em seguida visita ao Monastério de São Francisco, um dos principais monumentos religiosos do 
Novo Mundo, sua impressionante fachada e átrio, seu interior barroco influenciado pelo estilo mouro, com a Virgem alada de 
Quito no altar mor. Em seguida partimos em direção ao Monumento Equatorial, distante 25 km ao norte do Quito, o qual marca 
a metade exata da terra: latitude 0º, onde pode-se colocar um pé em cada hemisfério. Visite o Museu Etnográfico dentro do 
Monumento que mostra os diferentes grupos indígenas que vivem no Equador. Junto ao Monumento está o povoado colonial 
com sua praça principal, igreja, correio, praça de touros, restaurantes e lojas. Duração aproximada do passeio: 4h30. Obs: Levar 
uma blusa de frio ou abrigo e capa de chuva, mesmo que o dia esteja quente e ensolarado. Durante o passeio chega-se a uma 
altitude de 2800m e pode fazer frio. 

 8º Dia - Domingo - Quito 
Dia livre para atividades independentes. 

 9º Dia - Segunda-Feira - Quito - Parque Nacional Cotopaxi - Hacienda San Agustín del Callo-Patate 
Logo cedo saída pela rodovia Panamericana para visitar o Parque Nacional Cotopaxi, que circunda o magnífico vulcão de 
mesmo nome. No local, é possível observar de perto o Planalto Andino e sua flora e fauna únicas. Um grande número de aves 
de grandes altitudes podem ser avistadas em torno da lagoa Limpiopungo e, ocasionalmente, também cavalos selvagens. Em 
dias claros, o cone perfeito do vulcão coberto de neve é um cenário magnífico. No sopé do vulcão há uma fazenda 
encantadora, onde o almoço é servido em sala com paredes de construção Inca, perfeitamente preservadas ao longo dos 
séculos, uma verdadeira jóia arqueológica. Após o almoço, um passeio pela plantação de rosas em grande variedade e muitas 
cores, prontas para exportação. A partir daqui, descemos para a cidade de Patate, para passar a noite em uma propriedade de 
300 anos, escondida entre as montanhas em um ambiente mágico, onde ao entardecer contam-se histórias sobre aqueles que 
teriam partido em busca do Tesouro dos Incas próximos aos Llanganatis, e nunca mais voltaram.  
 
 10º Dia - Terça-Feira - Banhos - Rotas das Cascatas - Urbina - Riobamba 
Depois do café da manhã, seguiremos por espetacular estrada com vista do Canyon do Rio Pastaza, para chegarmos à Baños, 
no sopé do vulcão Tungurahua, de onde emergem fontes termais que dão origem ao nome do local. Seguiremos pela Ruta de 
las Cascadas até Pailón del Diabo; os mais aventureiros poderão descer (dificuldade média) para olhar de perto a 
impressionante cachoeira, cercada por uma vegetação subtropical e por orquídeas. Você também pode apreciar a força e o 
rugido das águas do mirante, sem ter que descer. O almoço é servido em uma fazenda / pousada na vizinhança. Na parte da 
tarde, uma curta caminhada por Baños - uma cidade com pulso internacional, onde encontram-se pessoas de todo o mundo e 
habitantes locais, que vêm em peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora da Água Santa. A partir daqui, a rota para 
Riobamba é montanha acima, até quase tocar as nuvens, junto ao imponente vulcão Chimborazo, o pico mais alto do Equador, 
e por planaltos onde pastam vicunhas. Nas encostas das montanhas, onde a terra é cultivada, parece que o propósito dos 
camponeses era pintar as montanhas com um design requintado, e não apenas cultivar a terra escura e fértil. Os fotógrafos vão 
deliciar-se com este percurso! Chegada em Riobamba para jantar e pernoite.  
 
 11º Dia - Quarta-Feira - Riobamba - Alausi - Nariz del Diablo - Alausi - Ingapirca - Cuenca 
Após um café da manhã bem cedo, saída pela estrada descendo as encostas dos Andes em uma rota espetacular, 
contornando precipícios e rios. Passaremos por pequenas vilas indígenas e campos de cultivo; aqui é produzida a maior 
quantidade de cereais do Equador, entre eles a quinoa, considerada um alimento perfeito por seu grande valor nutricional. 
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Após aproximadamente duas horas, chegada ao povoado de Alausí, coração da reabilitação da “Empresa Ecuatoriana 
de Ferrocarriles” nos últimos anos. Foi realizado um grande esforço para devolver ao trem equatoriano sua antiga glória e 
romance. Estações de trem centenárias foram reconstruídas, trilhos foram trocados, renovaram-se vagões e locomotivas, e o 
mais importante: as comunidades ao longo do percurso foram envolvidas na operação do trem para o turismo. A atração 
principal é uma emocionante descida de 800 metros pelos trilhos, em zig zag, cortados na rocha conhecida como Nariz do 
Diabo. Uma vez lá embaixo, está a renovada estação de Sibambe. Tempo para visitar o museu local “Condor Puñuna”, 
construído e administrado pela Comunidade Nizag. Aproveite para admirar o artesanato, frutas e plantas medicinais, e provar 
um café local. O apito do trem chama os viajantes a bordo para retornar até a Estação de Alausí, onde será servido um lanche 
leve para recuperar as energias. Continuação da viagem pelo mundo andino em direção ao sul, visitando no trajeto a Fortaleza 
Inca de Ingapirca. Almoço no local. Chegada a Cuenca ao entardecer para o jantar e hospedagem.  
 
 12º Dia - Quinta-Feira – Cuenca / Quito 
Cuenca é a terceira maior cidade do Equador, e ainda assim, mantém um agradável ar provinciano. Seus telhados vermelhos, 
ruas pavimentadas, praças floridas e os museus, a tornam muito especial. O tour inclui a Praça de San Sebastian, um colorido 
mercado de artesanato. Visita ao Museu de Arte Moderna, com amostras de coleções de arte contemporânea de excelente 
nível. Segue-se uma visita ao mercado de flores na pequena praça em frente à entrada em pedra esculpida da igreja de El 
Carmen de la Asunción. De lá, um passeio até à praça principal, rodeada pela imponente Catedral com sua cúpula azul, o 
Palácio da Justiça, o Palácio Municipal, o Palácio do Governo e a Igreja de El Sagrario. O almoço é servido em um dos 
excelentes restaurantes da cidade. Traslado para o aeroporto e embarque para Quito. Traslado aeroporto-hotel em Quito. 
 
 13º Dia - Sexta-Feira - Quito / Origem 
Traslado ao aeroporto. Embarque em vôo com destino à cidade de origem. 

SAÍDAS AOS DOMINGOS (EXCETO FERIADOS) 

Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 

Embora o Equador não exija visto para brasileiros e aceite a apresentação do RG para ingresso no país, recomendamos levar o 
passaporte que deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem. 

Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país 
visitado. 
 
INCLUI: Translados de chegada e saída, city tour histórico e hospedagem com café da manhã em Quito. Hospedagem com 
pensão completa durante os dias de hospedagem no Finch Bay (5dias/4noites) e durante o roteiro Espírito dos Andes (Cuenca 
4 dias /3 noites). Traslados e hospedagem em Quito e Puerto Ayora (Ilha de Santa Cruz em Galápagos) e no percurso do roteiro 
Espirito dos Andes (Cuenca). 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea e entrada no Parque Nacional de Galápagos US$ 50,00 para membros do Pacto Andino e US$ 
100,00 para o restante do mundo. 


