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Descrição
Description

Circuito com cruzeiro às ilhas Galápagos, berço da teoria da evolução das espécies....

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Quito
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Quito, via uma cidade de ligação. Assistência à
chegada e transporte ao Hotel. Alojamento.
2º Dia Quito
Após o pequeno-almoço, saída para visita da cidade de Quito e desfrutar desta jóia urbana com os seus tesouros de arte e arquitectura. O centro histórico de Quito,
o maior e melhor preservado da América do Sul, foi classificado pela Unesco como Património Cultural da Humanidade. O Passeio começa na praça da
Independência, rodeada pela catedral e segue depois pelo Palácio Presidencial e Palácio do Arcebispo. Visita ainda à Igreja da Companhia de Jesus, com o seu
maravilhoso interior dourado. Segue-se o Mosteiro de San Francisco, um dos principais monumentos religiosos do Novo Mundo e caracterizado pela sua
impressionante fachada e átrio e ainda com o interior em estilo barroco, influenciado pelo estilo mourisco, com a virgem alada de Quito no altar-mor. Em seguida
partida para os arredores de Quito para visitar o monumento equatorial, que marca a metade exacta da terra (latitude 0) e onde se pode viver a experiencia de ter um
pé em cada hemisfério da terra. Regresso a Quito e alojamento.
3º Dia Quito / Otavalo / Quito
Após o pequeno-almoço, partida para visita à terra dos Otavalos e à feira indígena mais famosa da América do Sul. Aqui será possível apreciar o mercado que vende
uma enorme variedade de têxteis como ponchos, xailes, tapetes, chapéus, etc. Uma característica deste mercado é que os Otavalos vendem em silêncio em claro
contraste com o barulho dos outros mercados. Após algum tempo livre para apreciar este interessante mercado, saída para Peguche, uma pequena povoação
indígena, muito perto de Otavalo, onde vivem os artesãos que tecem nas suas casas. Durante a visita, está incluído almoço, em restaurante local. Regresso a Quito e
alojamento.
4º Dia Quito / San Cristobal (Galápagos)
Após o pequeno-almoço, transporte ao aeroporto e partida para a Ilha de San Cristobal. Chegada e transporte ao porto e embarque no Cruzeiro M/V Santa Cruz.
Almoço e inicio de Cruzeiro. Da parte da tarde, desembarque na ponta leste da ilha em Punta Pitt, um cone de tufo erodido, cujo caminho oferece vistas
espectaculares sobre a costa. Este é o único lugar nas Galápagos onde se pode encontrar as três espécies de piqueiros. Após a caminhada, se as condições
permitirem, passeio de barco ao longo da costa. Jantar e noite a bordo.
5º Dia Ilha Santa Fé
Após o pequeno-almoço, saída em panga até à idílica praia de areia branca povoada por lobos marinhos. A iguana terrestre endémica, exclusiva desta ilha, pode ser
vista durante a caminhada entre os gigantes cactus Opuntia. Possibilidade de praticar snorkeling ou nadar, ou ainda fazer um passeio de barco com fundo de vidro.
Após o almoço, desembarque no canla que separa Plaza Sur de Plaza Norte, cujas águas contrastam com a areia branca e a lava negra da costa. Pode ainda
observar um tapete de cor avermelhada devido à presença da planta ?sesuvium? que serve como base a um bosque verde de cactus Opuntia. Ao largo da costa
encontram-se colonias de lobos marinhos, fragatas, gaivotas e pardelas. Jantar e noite a bordo.
6º Dia Ilha de Santa Cruz
Da parte da manhã, saída para visita à famosa estação científica Charles Darwin e ainda ao programa de criação em cativeiro das tartarugas gigantes. De seguida
saída em autocarro para a parte alta da ilha onde será servido o almoço. Da parte da tarde tempo livre para realizar diversas actividades opcionais. Jantar e noite a
bordo.
7º Dia Ilha Espanhola
Da parte da manhã, saída para caminhada onde se pode observar as suas colonias de aves marinhas, incluindo os albatroz das Galápagos (Abril a Dezembro),
piqueiros de Nazca, piqueiros de pata azul, gaivotas, assim como o famoso ?soprador?. É possível ainda encontrar iguanas que possuem uma cor avermelhada e
negra. Regresso a bordo para almoço. Da parte da tarde, a bonita praia de coral branco oferece o ambiente ideal para observar lobos marinhos, cucuves e tentilhões
enquanto relaxa. Possibilidade de fazer snorkeling. Jantar de despedida. Noite a bordo.
8º Dia Ilha de Baltra / Guayaquil
Após o pequeno-almoço desembarque na Ilha de Baltra. Transporte ao aeroporto e partida para Guayaquil. Assistência à chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
9º Dia Guayaquil / Portugal
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo de regresso a Portugal, via uma
cidade de ligação. Noite a bordo.
10º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.
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Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento em Hotéis da Categoria Escolhida em regime de pequeno-almoço
Cruzeiro nas Ilhas Galápagos em cabine standard e regime de pensão completa (o itinerário do cruzeiro poderá sofrer modificações)
Refeições mencionadas no itinerário
Visitas em regular, de acordo com o Programa e com guias locais em espanhol
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Entrada al Parque Nacional Galápagos (100,00 Usd, pagos localmente - sujeito a alteração sem aviso prévio)
Taxa de saída do Equador (28,27 Usd, pagos localmente - sujeito a alteração sem aviso prévio)
Tarjeta de Controlo migratório Ingala (20 Usd, por pessoa)
Carbono Neutro (25 Usd, por pessoa)

Quadrante Mistério Unipessoal Lda - R. 1 de Maio, 221 A | 4520-115 Santa Maria da Feira
NIPC 510098509 Capital Social €5000 - Matrícula da conservatória e Local: 510098509 S. M. Feira - Registo RNAVT: 3621
Tel.: +351 256331110 | Fax: | E-Mail:

Powered by Optigest

Pág. 2/2

