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Equador - Galápagos à sua maneira
 1º Dia - Origem / Quito
Embarque com destino a Quito. Recepção no aeroporto e traslado para o hotel escolhido. Tarde livre para aclimatação à
altitude.

 2º 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.

 3º Dia - Quito / Galápagos
Pela manhã, saída para o aeroporto para embarque em voo 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 ônibus coletivo 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.
Entre o 3º e 6º dia - Sugestões de passeios opcionais:
- 1 dia de passeio a bordo do iate do próprio hotel pelas ilhas do arquipélago. As ilhas a serem visitadas serão informadas no
monento;
- 1 dia inteiro de passeios terrestres pela Ilha de Santa Cruz;
- visita à Estação Científica Charles Darwin.

 7º Dia - Galápagos / Quito / Origem

Traslado hotel-aeroporto e embarque para a cidade de origem.

Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Quito (2 noites) e em Galápagos no Hotel Finch Bay Eco com café da manhã (4
noites). Transfer privativo Aeroporto-Hotel-Aeroporto em Quito e em regular Galápagos e City tour (privativo) em Quito.
Assistência de viagem Travel Ace.
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 e a Taxa de Controle de Transito (INGALA).

