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08 noites, incluindo:  

Aéreo Rio/Quito//Guayaquil/Rio com Avianca na classe O 

02 noites em Quito + 01 noite em Baños + 01 noite em Riobamba + 02 noites em Cuenca + 02 noites em Guayaquil,  

com café da manhã no hotel escolhido  

Traslados de chegada e partida, em serviço privado 

 Excursões conforme mencionado no roteiro Seguro viagem Travel Ace Especial 

HOTÉIS DBL IRRF TPL IRRF SGL IRRF VALIDADE 

Turista 2383 87 2282 82 2942 116 Jul a Dec 

Turista Superior 2491 93 2386 87 3142 126 Jul a Dec 

Primeira 2930 116 2831 110 3638 152 Jul a Dec 

Para acessar o descritivo desse pacote, clique aqui 

Importante: pacote calculado voando Avianca na classe O de baixa temporada.Sugerimos que antes de informar o valor 

ao seu cliente,nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data de viagem solicitada. 

 Preços por pessoa em dólares, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento sob consulta.  

 Taxas de embarque pagas junto à entrada em torno de U$100 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$30 

Valor do Single calculado viajando com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo. 

Opcional: Subir a cavalo o Nariz do Diabo (05º Dia) U$21 / IRRF U$1 

É necessário vacina febre amarela. 

Avenida dos Vulcões 
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01º Dia - Segunda-feira - Rio de Janeiro / Quito 

Embarque com destino a Quito. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. O Guia estará a disposição para ajudar no que for necessário. 
02º Dia - Terça-feira - Quito 

O percurso começa na parte central de Quito, onde você pode ad-
mirar o Santuário de Guapulo (século XVII) e do Caminho de Orella-
na. Continuamos em direção a cidade antiga, começando na rua 
mais antiga da cidade, La Ronda. Nesta rua antigamente moravam 
músicos, poetas e políticos. Visitaremos diferentes locais como a 
“cápsula gastronómica” para conhecer mais sobre os temperos mais 
usados pela gastronomia Equatoriana. Depois visitaremos uma casa 
especializada na fabricação de produtos com metal e madeira; mui-
tos deles usados para a decoração das igrejas. Faremos também 
uma parada na casa do sorvete e depois um local especializado na 
elaboração do chocolate para conhecer sua produção. Depois cami-
nharemos em direção a Praça da Independência rodeada pelos 
principais edifícios administrativos da cidade. Visitaremos a Catedral 
(século XVI), o Palácio Presidencial, as igrejas do El Sacrário (século 
XVII), a Companhia de Jesus (século XVII) considerada uma das mais 
belas igrejas barrocas da América do Sul e a Igreja de São Francisco 
(século XVI). Finalmente continuar em direção ao morro "Panecillo" 
unibicado aqui é o monumento à Virgem de Quito ou Virgin 
"Lergarda" que era o escultor. Aqui você pode ter uma vista maravi-
lhosa de todos os ângulos da cidade. Localizado a 30 km no norte 
de Quito está a Metade do Mundo, onde a linha Equatorial divide o 
hemisfério norte do hemisfério sul. Visitaremos a cidade da Metade 
do Mundo onde esta localizado o maior monumento construído em 
honor a Expedição Cientifica Francesa que chegou a finais do Século 
XVII para determinar a localização da linha equatorial.  Depois visi-
taremos o Museu cultural e cientifico Inti Ñan, localizado no ponto 
exato por onde passa a linha equatorial.  Retorno a Quito. 

03º Dia - Quarta-feira - Quito / Baños 

Sairemos em direção da rodovia Pan-Americana Sul, conhecida co-
mo "A Avenida dos Vulcões", em direção a um dos maiores vulcões 
ativos do mundo: O Cotopaxi (5897 metros). Passaremos por um 
bosque de pinhais até a lagoa de Limpiopungo, situada ao pé do 
vulcão, 3800 metros acima do nível do mar. Depois vamos visitar 
um dos mercados indígenas nesta região, dependendo do dia. .Na 
parte da tarde seguiremos para a cidade de Baños.  

04º Dia - Quinta-feira - Baños / Riobamba 

Café da manhã. Visita  a cidade de Baños, uma pequena cidade situ-
ada entre vales e cascadas. Uma das principais atrações são: o Vul-
cão Tungurahua e os esportes de aventura. Iremos visitar a cascada 
do Manto da Niva e o Pailin do diabo, depois iremos a um mirador 
para poder apreciar o Tungurahua. Na parte da tarde seguiremos 
para a cidade de Riobamba.  

05º Dia - Sexta-feira - Riobamba / Cuenca 

Após um café da manhã cedo, nos dirigimos para à cidade de Alausi 
para fazer um passeio de trem no famoso trecho “Nariz do Diabo". 
Devido à topografia da terra, esta parte é uma obra-prima da enge-
nharia ferroviária, chamada geralmente "A ferrovia mais difícil do 
mundo". A descida não é comum, iniciamos o passeio a 2.346 me-
tros de altitude e descemos até 1.860 metros em apenas 30 minu-
tos, em trilhos de ferro em Zig-zag. Depois o guia e/ou o motorista 

nos levarão para Tolte onde teremos um almoço preparado pela 
comunidade local, desfrutaremos de um show de dança durante o 
almoço.  Na sequência teremos a oportunidade de experimentar as 
seguintes atividades: Você será capaz de descer 330 escadas até um 
ponto de vista, lugar perfeito para apreciar o Zig-zag da Nariz do 
Diabo e tirar fotos fabulosas, você pode escolher entre equitação ou 
passeio de bicicleta nos arredores da comunidade para apreciar a 
paisagem, podemos também visitar uma fazenda orgânica local 
para ver como a comunidade desenvolve o agro-turismo. Opcional: 
No caso de passageiros que não queiram fazer a viagem de ida e 
volta no passeio de trem nariz do diabo, há uma opção de subir de 
cavalo da estação até o Restaurante, este é um passeio maravilhoso 
que lhe permitirá desfrutar de uma grande paisagem e da flora e 
fauna local. Regressaremos a estação de trem para seguir pela auto-
pista Pan-Americana e visitar as ruínas de Ingapirca. Este complexo 
situado a 3160 metros foi construído entre o século XV e XVI (antes 
da chegada dos espanhóis). O complexo, conhecido como um cen-
tro administrativo e religioso do Império Inca foi construído sobre 
as ruínas de um assentamento Cañari, uma importante cultura nati-
va do sul do Equador, cujas ruínas também podem ser visitadas. Em 
nossa chegada ao Complexo visitaremos o Museu, que abriga uma 
importante mostra de artesanato em pedra, cerâmica e joia perten-
centes a essas culturas. Más tarde, visitaremos as ruinas.  

06º Dia - Sábado - Cuenca 

O passeio começa na cidade com uma visita ao El Mirador TURI 
onde se pode desfrutar de uma bela vista da cidade de Cuenca, 
declarada pela UNESCO Patrimônio Mundial Cultural. Depois, segui-
remos para a cidade velha, onde faremos um pequeno passeio para 
visitar a antiga e a nova catedral, mercado das flores, o mercado 
Rotary, onde é possível encontrar artesanato típico da região. Visita-
mos a fábrica dos famosos chapéus do Panamá. Para terminar a 
turnê, desfrutaremos da majestosa paisagem oferecida pelo Rio 
Tomebamba, que divide a antiga cidade da moderna.  

07º Dia - Domingo - Cuenca / Guayaquil 

Vamos para o Parque nacional El Cajas que está localizado a 30 km 
a oeste de Cuenca. Este parque é conhecido por seus 230 lagos, 
resultante da atividade vulcânica e glaciar. O parque também abriga 
uma grande diversidade de flora e fauna. A vegetação inclui peque-
nos bosques de Quinua, onde vivem aves, como Colibris e Tucanos. 
Este belo parque está localizado entre 3000 e 4700 metros acima do 
nível do mar. Durante o dia, podemos desfrutar da natureza, cami-
nhando a pé em torno da maior lagoa parque (La Toreadora). De-
pois para a cidade de Guayaquil. O tour pela cidade de Guayaquil 
começa no centro da cidade onde podemos ter uma bela vista pa-
norâmica da cidade velha, visitando o Bairro Las Peñas, localizado 
nas encostas do Morro Santa Ana. A partir daqui, é possível desfru-
tar de uma bela vista do Malecon 2000 moderno, localizado às mar-
gens do rio Guayas, bem como um exemplo da arquitetura original 
em Guayaquil. 

08º Dia - Segunda-feira - Guayaquil 

Dia livre. 

09º Dia - Terça-feira - Guayaquil / Rio de Janeiro 

Em horário a combinar, traslado ao aeroporto para embarque com 
destino ao Rio de Janeiro. 

Hotéis Previstos: 

Categoria Quito Baños Riobamba Cuenca Guayaquil 

Turista Fuente de Piedra Isla de Baños Casa Real Posada del Angel Macaw 

Turista Superior Marquiz Sangay Mansion St. Isabela San Juan Howard Johnson 

Primeira Mercure Alameda Samari Abraspungo Mansion Alcazar Wyndham 


