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. Pagamento da taxa INGALA (controle de entrada) antes do embarque para Baltra.
Chegada, e traslado em onibus compartilhado 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, queroquero 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 Santiago
Após o café da manhã, desfrute da exploração ao longo das impressionantes falésias de Baía Bucanero. Conheça a história da
Ilha Santiago e sua importância para os baleeiros, piratas e primeiros pesquisadores, incluindo a épica viagem de Darwin em
1835. Saiba mais sobre os projetos de preservação dirigidos para radicar espécies introduzidas (é visível uma cerca erguida
para proteger a flora nativa da enorme população de cabras selvagens que existia nesta ilha). Atualmente a ilha está livre das
cabras e a baía é o lar de aves marinhas, lobos marinhos e organismos de restinga. Desfrute das fantásticas formações
rochosas naturais como a Rocha Elefante, o Bispo e uma impressionante caverna natural. Este é um bom ponto para praticar
snorkeling! Almoço a bordo.

Puerto Egas (Ilha Santiago)
À tarde, desembarque molhado em Puerto Egas para uma caminhada de média duração. A paisagem é formada por capas de
cinza vulcânica solidificada e fluxos de lava. É uma boa oportunidade para observar aves marinhas e terrestres. Na maré baixa,
as iguanas marinhas se alimentam de algas e também há uma colônia de lobos marinhos de dois pêlos. Após a caminhada,
tempo para nadar e praticar snorkeling na praia. Plano de expedição do dia seguinte e jantar.
 4º Dia - Quarta-feira - Ilha Rábida - Ilha Bartolomé

Ilha Rábida (Jervis)
Desembarque molhado em uma praia de areia avermelhada devido ao alto conteúdo de ferro no material vulcânico. Faremos
uma gratificante caminhada pela praia desta pequena ilha (4,9 Km2), onde poderemos observar uma grande colônia de lobos
marinhos, iguanas marinhas, cucuves, canários e várias espécies de Pinzones de Darwin. Bem perto da praia e escondida atrás
de arbustos, uma lagoa salgada é local de migração do flamingo maior. Este é um excelente ponto para praticar snorkeling a
partir da praia, tanto para iniciantes como para avançados, pois apresenta uma rara combinação de espécies aquáticas e
paisagem submarina. Durante a navegação até a ilha seguinte é bem provável que encontremos golfinhos. Almoço a bordo.

Ilha Bartolomé
Desembarque seco na Ilha Bartolomé para uma caminhada até seu topo. A ascensão é íngreme, feita com a ajuda de uma
escadaria de madeira, e a vista ao finalizar compensa todo o esforço. Posteriormente, passeio em barco a motor ao redor da
rocha Pináculo e tempo para desfrutar da praia (desembarque molhado) e praticar snorkeling junto com pingüins. Os hóspedes
também podem desfrutar de um passeio em bote com fundo de vidro e observar o mundo submarino. Plano de expedição do
dia seguinte e jantar.
 5º Dia - Quinta-Feira - O Barranco- Baía Darwin (Ilha Genovesa)

El Barranco (Ilha Genovesa)
A manhã começa com um interessante passeio em barco a motor pelas falésias, seguido de um desembarque seco nas
rochas para fazer uma ascensão curta e uma caminhada de 2 quilômetros em terreno plano até o outro lado desta pequena
ilha, onde observaremos grandes colônias de atobás mascarados, atobás de pata vermelha, fragatas e petréis de Galápagos.
Quem não desejar desembarcar poderá fazer um passeio mais longo pelas falésias no barco (de acordo com as condições
climáticas). Almoço a bordo.

Baía Darwin (Ilha Genovesa)
À tarde, desembarque molhado em Baía Darwin para uma caminhada fácil observando centenas de aves, principalmente
fragatas, atobás de pata vermelha e mascarados, gaivotas, garças, pinzones e cucuves. Se desejar, você poderá continuar a
caminhada sobre lava e terreno acidentado, ou voltar para desfrutar da praia nesta bela baía natural. Também é possível dar
um passeio no bote com fundo de vidro. Coquetel de despedida, palestra e jantar.

 6º Dia - Sexta-Feira – Santa Cruz – Aeroporto de Baltra / Quito
Após o café da manhã, desembarque na costa norte da ilha Santa Cruz. Depois do café da manhã a bagagem é transportada
ao aeroporto, enquanto se visita a reserva das tartarugas gigantes. Um desembarque seco e um passeio em ônibus de 45
minutos até a parte alta da ilha dão um fecho de ouro a esta expedição: as tartarugas gigantes que dão nome ao arquipélago!
A parte alta da ilha ainda oferece densos bosques de margaridas de Galápagos, orquídeas e bromélias, e várias espécies de
aves terrestres. Em seguida à esta visita, traslado ao aeroporto de Baltra para embarque no voo de regresso ao continente.
 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.
 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:
Traslados de chegada e saída em Quito privativos. City tour combinado de Quito com Centro do Mundo compartilhado pela
manhã e duração de 4h30.Hospedagem com café da manhã em Quito. Traslados compartilhados a partir dos hotéis Casa
Gangotena, Hilton Colón, Marriott, Dann Carlton e Mercure em Quito ao aeroporto e vice versa para embarque/desembarque
do cruzeiro, acomodação em Cabine Explorer com camas separadas no Horizon Deck, pensão completa, passeios e palestras
em inglês e espanhol, equipamento de snorkeling e atendimento médico (não inclui medicamentos) durante o cruzeiro.
Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea e trecho interno de Quito/Baltra /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.

