
04/05/2023 

 

07 noites, incluindo:  

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

com café da manhã na categoria selecionada 

Serviços privados com motorista guia  

Traslados de chegada e partida Excursões conforme mencionado no roteiro 

Seguro viagem Coris Vip 100 

CATEGORIA DBL TPL SGL VALIDADE 2023 HOTÉIS PREVISTOS QUITO/BAÑOS/RIOBAMBA/CUENCA/GUAYAQUIL: 

Turista Sup 2213 1789 3783 May a 15 Dec Wyndhan Garden/Sangay/Quindeloma/San Juan/Unipak 

Primeira 2464 2032 4307 May a 15 Dec Mercure Alameda/Samari Spa/Hacienda Abraspungo/Mansion Alcazar/Oro Verde 

Swissotel/Samari Spa/Hacienda Abraspungo/Mansion Alcazar/Oro Verde Prim Sup/Prim 2487 2056 4375 May a 15 Dec 

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

 É necessário vacina febre amarela. 

Avenida dos Vulcões 

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

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 

 Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Descritivo do programa, clique aqui. 



04/05/2023 

 

 
01º Dia - Quito 

Chegada, recepção e traslado ao hotel.  

02º Dia - Quito 

O percurso começa na parte central de Quito. 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, caminharemos em direção a 
Praça da Independência rodeada pelos principais edifícios 
administrativos da cidade. Finalmente continuar em direção ao 
morro "Panecillo", aqui está localizado o monumento à Virgem de 
Quito ou Virgin "Lergarda" que era o escultor. Aqui você pode ter 
uma vista maravilhosa de todos os ângulos da cidade. 
Depois seguiremos o nosso próximo destino. A 30 km ao norte de 
Quito, vamos visitar o monumento construído em comemoração à 
linha do Equador que divide o mundo em dois hemisférios e é 
considerado um dos principais ícones da cidade e do país. Depois 
de fotografar o prédio, vamos visitar o Museu Inti Ñan, localizado 
no Marco Zero. Aqui teremos a oportunidade de aprender de uma 
forma divertida mais um sobre a metade do mundo, em seu lado 
científico e cultural. No final do dia, voltaremos a Quito. 
03º Dia - Quito / Baños 

Vamos começar o nosso dia viajando à região sul dos Andes 
equatorianos, ao longo da Avenida dos Vulcões. Durante o trajeto, 
você poderá curtir do maravilhoso visual do vulcão Cotopaxi, um 
dos vulcões nevados ativos mais altos do mundo. Antes disso 
vamos visitar um dos mercados locais da região, o qual será 
escolhido dependendo do dia da semana que esteja operando o 
roteiro. No mercado vamos mergulhar na cultura local e inclusive 
vamos observar o processo da troca de produtos e a pechinchar e, 
além disso, teremos a chance de experimentar algum dos sabores 
exóticos da culinária equatoriana. Após aquela introdução à cultura 
local, continuamos ao longo da rodovia Pan-americana Sul, em 
direção ao vulcão Cotopaxi (5.897 m.). Vamos chegar na entrada do 
Parque Nacional Cotopaxi e continuaremos por uma estrada através 
de um bosque de Pinhos até a lagoa de Limpiopungo, uma lagoa 
glacial andina, localizada a 3,800 metros. Neste local, podemos 
admirar a paisagem do impressionante Vulcão Cotopaxi. Na parte 
da tarde seguiremos para a cidade de Baños onde pernoitaremos. 
04º Dia - Baños / Riobamba 

Após café da manhã iremos visitar a cascada do Manto da Noiva e o 
Pailon do diabo, depois iremos a um mirador para poder apreciar o 
Tungurahua. Acomodação em Baños. No caminho para Riobamba 
visitaremos uma comunidade Salasaca, onde vamos aprender sobre 
seu cotidiano e costumes. Vamos poder ver como eles fazem suas 
roupas, o significado dos símbolos em sua vestimenta e conhecer 
mais sobre sua cultura, tradições de casamento e plantas medicinais 
usadas por eles durante séculos. Na sequência continuamos até 
Riobamba.  

05º Dia - Riobamba / Cuenca 

Após Café da manhã visitaremos o Chimborazo, localizado a 6310 
de altura. Debido a sua posição é considerado o ponto mais 
distante do centro da terra. Podemos chegar de carro até 4800 
metro de altura e caminhar até um segundo refúgio localizado a 
5000 metros. Após a visita faremos uma parada na comunidade de 
Tolte onde conheceremos mais sobre a cultura local e podermos ver 
a famosa montanha do nariz do diabo para conhecer mais sobre 
essa obra de engenheira. 
Na sequência, vamos para o complexo arqueológico de Ingapirca, 
onde voltaremos ao passado. São as ruinas incas melhor 
preservadas e únicas no Equador. Chegada a Cuenca e 
hospedagem. 

06º Dia - Cuenca / Guayaquil 

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, 
seguiremos 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. Visitamos 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. 
Depois 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 
pequenos 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 nature-
za, caminhando a pé em torno da maior lagoa parque (La Toreado-
ra). Continuação até a cidade de Guayaquil. 
07º Dia - Guayaquil 

O tour pela cidade de Guayaquil começa no centro da cidade onde 
podemos ter uma bela vista panorâmica da cidade velha, visitando 
o Bairro Las Peñas, localizado nas encostas do Morro Santa Ana. A 
partir daqui, é possível desfrutar de uma bela vista do Malecon 2000 
moderno, localizado às margens do rio Guayas, bem como um 
exemplo da arquitetura original em Guayaquil. No Malecón, iremos 
visitar La Rotonda, um monumento importante que imortaliza o 
encontro entre Simon Bolívar e San Martín, e muitos outros atrati-
vos. Depois caminharemos pela zona antiga da cidade através da 
Avenida 9 de Outubro, para visitar o Parque Seminário conhecido 
também como Parque das Iguanas. 

08º Dia - Guayaquil  

Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos ser-

viços. 


