08/04/2022

05 noites incluindo:
02 (01+01) na Ilha Santa Cruz + 01 noite na Ilha Floreana + 02 noites na Ilha Isabela,
com café da manhã na categoria selecionada
04 almoços + 01 jantar
Serviços regulares
Guia Naturalista
Traslados de chegada e partida Excursões conforme mencionado no roteiro
Iate privativo apenas para passageiros Equipamento de snorkelling nos pontos de visita
Seguro viagem Coris Vip 60
HOTÉIS

DBL

TPL

SGL

VALIDADE 2022

Turista Superior

2523

2467

3070

Jan a 15 Dec

Primeira

2686

2574

3306

Jan a 15 Dec

Primeira Superior

3376

3217

4816

Jan a 15 Dec

Hotéis Previstos:
Categoria

Santa Cruz

Floreana

Isabela

Turista Superior

Fiesta

Santa Maria

Vulcano

Primeira

Acacia (std)

Santa Maria

Casa de Marita

Primeira Superior

Ikala Suite

Santa Maria

Iguana Crossing-Ocean View

 Valor do Single calculado viajando com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo.
 É necessário vacina febre amarela.
 Entrada em Galápagos U$50 por pessoa (pago localmente em dinheiro)
 Taxa de Ingala U$21 por pessoa (paga no Brasil junto à entrada)
 Taxa de entrada à Doca Isabela U$11 por pessoa (paga no Brasil junto à entrada)
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. Preços não são válidos para Feriados e Congressos.
Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores.
Descritivo do programa, clique aqui
Opcionais a Quito e Guayaquil, clique aqui

08/04/2022

Opcional QUITO
02 noites incluindo:
02 noites em Quito com café da manhã na categoria selecionada
Traslados de chegada e partida, privados
Tour de dia inteiro, city tour e monumento Marco Zero
Seguro viagem Coris Vip 60

HOTEL

CATEGORIA

DBL

TPL

SGL

VALIDADE 2022

Holiday Inn

Turista

458

382

835

Jan a 15 Dec

Mercure Alameda

Primeira

496

420

901

Jan a 15 Dec

Swissotel

Luxo

543

470

1024

Jan a 15 Dec

Opcional GUAYAQUIL
02 noites incluindo:
02 noites em Quito com café da manhã na categoria selecionada
Traslados de chegada e partida, privados
City tour de meio dia
Seguro viagem Coris Vip 60
HOTEL

CATEGORIA

DBL

TPL

SGL

VALIDADE 2022

Unipark

Turista

286

269

518

Jan a 15 Dec

Wyndham

Primeira

348

332

655

Jan a 15 Dec

08/04/2022

01º Dia - Domingo - lha Santa Cruz
A viagem começará no aeroporto de Baltra. Traslado ao Canal de Itabaca, e na sequência Ferry para a ilha de Santa Cruz. Antes de
chegarmos ao hotel iremos fazer uma parada em uma das fazendas onde teremos a oportunidade de almoçar rodeados pelas
tartarugas, as quais poderão ver de perto. Depois de uma caminhada ao longo de uma trilha rodeada pelas tartarugas gigantes, teremos
a oportunidade de visitar um túnel formado por lava após uma erupção do vulcão, agora extinto. Na sequência, visitaremos uma
Cervejaria onde teremos a oportunidade de compreender o processo para obter tipos de cervejas únicos nas isoladas Ilhas Galápagos.
No final, há tempo para degustar algumas das cervejas antes de continuar a viagem para Puerto Ayora.
02º Dia - Segunda-feira - Ilha Santa Cruz / Ilha Floreana
Traslado ao porto de Santa Cruz para tomar nossa lancha rápida com direção a Ilha Floreana. Esta ilha tem, possivelmente a história
humana mais interessante de todas as Ilhas Galápagos. É o local da primeira agência de correios, criada em 1793 por baleeiros. Floreana
foi a primeira ilha a ser colonizada e tem muita história para ser descoberta. Chegando na ilha, visitaremos uma fazenda local que nos
permitirá conhecer mais sobre a vida em Floreana, uma ilha que vive isolada da tecnologia e desenvolvimento. Durante essa visita
conheceremos uma lagoa onde será possível observar fragatas e teremos a oportunidade de alimentar os animais da granja e cozinhar
os alimentos. Aproveitaremos o almoço preparado com alimentos próprios da fazenda. Visitaremos a parte alta da ilha e o centro de
criação das tartarugas. À noite teremos um churrasco e aproveitaremos da tranquilidade da ilha, assim como a degustação de um vinho
de Guaba feito pela comunidade.
03º Dia - Terça-feira - Ilha Floreana / Ilha Isabela
Após o café da manhã, vamos começar nossa excursão para "La Loberia", um espaço de reprodução do leão marinho, vamos caminhar
facilmente pela margem por aproximadamente 30 minutos, após a interpretação e algum tempo para admirar a paisagem do local de
visitante, aqui você pode nadar com leões marinhos, tartarugas marinhas, raias manta e uma variedade de coloridos peixes de corais. À
tarde aproveitaremos de um delicioso almoço preparado com os alimentos colhidos na fazenda. Na sequência traslado para Ilha Isabela.
Chegada e traslado ao hotel. O resto da tarde livre para passear pela ilha.
04º Dia - Quarta-feira - Ilha Isabela
Após o café da manhã, faremos uma curta viagem até o Centro de Criação Isabela. E faremos uma caminhada, continuaremos por um
caminho de mangue que se conecta com uma série de lagoas onde os flamingos descansam e se alimentam. Esta caminhada é ideal
para entender a biodiversidade de Galápagos, e como as espécies se adaptaram às duras condições que as Ilhas Encantadas têm.
Depois pode escolher a atividade de snorkelling que você prefira:
ILHOTA TINTORERAS
ilhota Tintoreras está localizada a pouca distância de Puerto Villamil. Tal lugar é lar de uma grande variedade de vida selvagem. Sua
água azul-turquesa e cristalina é habitada por tubarões-de-pontas- brancas-de-recife, pelos pinguins de Galápagos, por tartarugas
marinhas e por leões-marinhos. Uma de suas praias está cercada por mangues, um dos poucos lugares onde as iguanas-marinhas
podem se reproduzir com sucesso. Quando chegarmos a Tintoreras, conheceremos uma grande variedade de especies. A maior parte da
ilha é formada por lava.
05º Dia - Quinta-feira - Ilha Isabela / Ilha Santa Cruz
Nesse dia iremos até a entrada do Vulcão Sierra Negra em carro, que é considerado o mais antigo de Isabela. Caminharemos por
aproximadamente duas horas por cada trecho. Iremos conhecer as formações rochosas e a geologia do Vulcão Sierra Negra. Após a
visita faremos o traslado de retorno para a Ilha se Santa Cruz. Chegamos e faremos uma visita na Estação Charles Darwin. A principal
atração da estação é o Centro de Criação Fausto Llerena, aonde poderemos ver tartarugas de diferentes tamanhos e formas.
06º Dia - Sexta-feira - IIlha Santa Cruz
Após o café da manhã, faremos uma visita rápida a "Los Gemelos". Estas duas grandes crateras de poços ao longo da estrada de Puerto
Ayora à Baltra, foram causadas pelo colapso de câmaras de magma vazias. Depois, traslado para o aeroporto para fazer o seu voo
internacional.

