Não é possível exibir esta imagem no momento.

Equador - Cruzeiros nas Ilhas Galápagos
 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 INGALA (controle de
entrada) e traslado em onibus até o porto para embarque no Navio MN Santa Cruz II. Recepção, acomodação nas cabines e
apresentação inicial. Após o almoço saída para a Praia Las Bachas, localizada na costa norte na Ilha de Santa Cruz.
Desembarque seco onde a trilha nos levará até a lagoa de água salobra frequentada por aves como os flamingos, quero-quero
e patos. A partir da trilha tem-se uma charmosa vista da baía de do lado oeste do arquipélago. Esta área é um local de
nidificação de iguanas terrestres, constantemente monitorada pela Estação Científica Charles Darwin. Retorno ao barco e
apresentação da programação do dia seguinte. Coquetel oferecido pelo capitão do barco e jantar.
 3º Dia - Terça-Feira - Ilha Bartolomé - Ilha Santiago
Saída para Ilha Bartolome, desembarque seco e caminhada até o ponto culminante da ilha. A subida é forte, mas a vista lá de
cima vale a pena o esforço. No retorno, passeio em barco em volta do Rochedo Pináculo e mergulho de superfície. Almoço a
bordo e à tarde desembarque na Ilha Santiago (P. Egas) para observação de lobos marinhos. Regresso ao barco para jantar.
 4º Dia - Quarta-feira - Ilha Rábida - Ilha Bartolomé
Alguns grupos desfrutarão de um passeio em barco menor pela costa e outros desembarcam na Ilha Rábida, numa praia de
areia vermelha, devido ao alto índice de fero contido no material vulcânico. A caminhada nos permite a observação de colônias
de lobos marinhos, iguanas e aves. Próxima à praia há uma lagoa de águas salobras que costuma abrigar flamingos em certas
épocas do ano e também é um excelente lugar para mergulho de batismo e para mergulhadores credenciados, pois a lagoa
conta com uma inusual combinação de espécies aquáticas e paisagem submarina. As pessoas que não praticam mergulho
podem fazer um passeio em um bote com o fundo de vidro. Continuação da navegação até a Ilha Bartolomé. Durante o
percurso há a possibilidade de avistagem de golfinhos.
Desembarque molhado na Ilha Bartolomé em uma praia dourada chamada de Rocha Pináculo. Atividades disponíveis:
- Mergulho com snorkeling na praia;
- Caminhada até o ponto culminante da ilha. A subida é forte, mas a vista lá de cima vale a pena o esforço.
- Passeio de barco com fundo de vidro;
Retorno para o barco e jantar.
 5º Dia - Quinta-Feira - O Barranco- Baía Darwin (Ilha Genovesa)
A manhã começa com o desembarque em Barranco e subida por uma escada íngreme até chegar à parte plana. Durante a
caminhada poderemos observar grande concentração de aves. Para os que não quiserem desembarcar, podem realizar um
passeio em barco menor (panga) pelas falésias do entorno, dependendo das condições climáticas. À tarde, desembarque em
uma charmosa praia da Ilha Genovesa para nadar ou mergulhar ou ainda fazer uma caminhada para observação da fauna local;
Retorno para o barco e jantar.
 6º Dia - Sexta-Feira - Ilha San Cristobal / Quito
Saída para Puerto Baquerizo Moreno, pequeno e atrativo porto e capital provincial das Ilhas Galápagos. Há uma saída opcional
para visitar o Centro de Criação de Tartarugas Gigantes Cerro Colorado. Após a visita, regresso ao povoado e traslado para o
aeroporto e embarque para Quito. Recepção no aeroporto e traslado para o hotel escolhido.
 7º Dia – 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. Tarde livre.
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 8º Dia - Quito-Origem
Traslado Hotel Aeroporto e embarque para a cidade de origem.
Nota Importante:
* Os itinerários e o programa estão sujeitos a alterações sem prévio aviso, devido principalmente a ajustes das políticas e
regulamentos do Parque Nacional Galápagos, condições climáticas ou questões de segurança. A flexibilidade é essencial
quando se trata de roteiros que tem a natureza como principal atração.
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: Hospedagem com café da manhã em Quito. Hospedagem em cabine Boat Deck Superior Twin com banheiro privativo
e pensão completa durante os dias de cruzeiro. Traslados e hospedagem em Quito e no barco M/N Santa Cruz II. Assistência
de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea e trecho interno de Quito/Baltra---San Cristóbal/Quito, Taxa INGALA (controle de entrada)..
Entrada no Parque Nacional de Galápagos US$ 50,00 para membros do Pacto Andino e US$ 100,00 para o restante do mundo.

