
Galápagos Cruzeiros / M/V Galápagos Legend 2019 
Ilhas Galápagos / 4-5 dias 

com M/V LEGEND 

 

 

Dia a dia 
Cruzeiro A (Seg – Qui) 4 dias / 3 noites 
Dia 1: Segunda - Aeroporto Baltra 

Recepção, traslado de ônibus e registro a bordo. 

PM - Tierras altas - Gemelos (Santa Cruz) 

Tartarugas gigantes em estado natural, tentilhões de Darwin. 

  
Dia 2: Terça - Puerto Egas (Santiago) 

Paisagem vulcânica e fluxos de lava, prática de snorkeling, lobos marinhos. 

PM - Bartolomé 

Paisagem, “El Pináculo”, pinguins, piqueiros de patas azuis, snorkeling. 

  
Dia 3: Quarta - Cerron Dragón (Santa Cruz) 

Zona de vegetação seca, iguanas endêmicos, tentilhões de Darwin, mockingbirds. 

PM - Seymour Norte 

Único lugar onde há dois tipos de fragata: lindo e grande, gaivotas, colônia de nidificação de piqueiros 

de patas azuis, snorkeling, passeio de panga. 

  
Dia 4: Quinta - Praia Bachas (Santa Cruz) 

Um dos principais locais de nidificação de tartarugas marinhas e flamingos. 

Aeroporto Baltra 

Check-out, traslado ao aeroporto. 

  



Cruzeiro B (Qui – Seg) 5 dias / 4 noites 
Dia 1: Quinta - Aeroporto Baltra 

Recepção, traslado de ônibus e registro a bordo. 

PM - Caleta Tortuga Negra 

Quatro espécies de mangue considerados com um “santuário de tartarugas”. 

  
Dia 2: Sexta - Baía Sullivan (Santiago) 

Caminhada sobre os fluxos de lava pahoehoe, sítios de interesse geológico e pinguins. 

PM - Rábida 

Paisagem surpreendente e snorkeling, pelicanos marrons, assentamento de aves marinhas, praia 

vermelha. 

  
Dia 3: Sábado - Baía Urbina (Isabela) 

Iguanas terrestres, tartarugas gigantes, aves marinhas, cormorões, senderos. 

PM - Caleta Tagus (Isabela) 

Excelente para prática de snorkeling e caiaque, águas calmas, muitas aves: piqueiros de patas azuis, 

andorinhas marrons do mar, cormorões que não voam, pinguins dependendo da temporada, iguanas 

marinhas sazonais e histórias de piratas. 

  
Dia 4: Domingo - Punta Espinosa (Fernandina) 

Ilha virgem, colônia de iguanas marinhas, baleias na temporada (área de alimentação), formações de 

lava Pahoehoe, cactus de lava. 

PM - Punta Vicente Roca (Isabela) 

Snorkeling e passeio em panga em uma das áreas marinhas mais ricas em fauna das ilhas, paisagens, 

aves marinhas, piqueiros de patas azuis, fragatas, peixes de sol, tartarugas marinhas, andorinhas. 

Duração: 1 hora de snorkeling / 1 hora de passeio em panga. 

  
Dia 5: Segunda - Terras altas (Santa Cruz) 

Tartarugas gigantes, túneis de lava, área molhada, bosque de scalesia, Chato II. 

Após a visita, traslado ao aeroporto de Baltra para retorno para Quito ou Guayaquil. 

  
Cruzeiro C (Seg - Qui) 4 dias / 3 noites 
Dia 1: Segunda - Galápagos (Aeroporto Baltra) 

Recepção, traslado de ônibus e registro a bordo. 

PM - Islote Mosquera 

Praia de areia branca, grande colônia de lobos-marinhos, snorkeling. 

  



Dia 2: Terça - Plaza Sur (Ilha Plaza) 

Grande colônia de lobos-marinhos, paisagem única de um bosque de cactus, iguanas marinhas e 

terrestres, piqueiros de patas azuis e Nazca, gaivotas. 

PM - Santa Fé 

Iguana terrestre de Santa Fé, falcão de Galápagos, mockingbirds, ótimo lugar para prática de caiaque e 

snorkeling, lobos-marinhos. 

  
Dia 3: Quarta - Punta Pitt / Islote Pitt (San Cristóbal) 

Mirantes magníficos, colônias de lobos-marinhos, 3 espécies de piqueiros e 2 espécies de fragatas. 

PM - Cerro Brujo (San Cristóbal) 

Bela praia branca, lobos-marinhos, paisagens deslumbrantes e gaivotas de lava. 

  
Dia 4: Quinta - Cerro Colorado - Reserva de Tartarugas (San Cristóbal) 

Tartarugas gigantes em semi-cativeiro, bela paisagem para Galapaguera - Zona Miconia. 

Aeroporto San Cristóbal 

Check out, traslado ao aeroporto. 

  
Cruzeiro D (Qui - Seg) 5 dias / 4 noites 
Dia 1: Quinta - Aeroporto San Cristóbal 

Recepção, traslado de ônibus e registro a bordo. 

PM - Centro de Interpretação e Cerro Tijeretas (San Cristóbal) 

Paisagem, mirante, colônia de fragatas. Saiba mais sobre a história das ilhas, mockingbird de San 

Cristóbal. 

  
Dia 2: Sexta - Baía Gardner, ilhotas Gardner e Osborn (Espanhola) 

Mockingbird, prática de snorkeling e caiaque, com muita vida marinha, lobos-marinhos, tartarugas 

marinhas. 

PM - Punta Suárez (Espanhola) 

Um dos lugares mais bonitos para visitar a maior colônia de albatrozes, piqueiros de patas azuis, 

Nazca, iguanas marinhas. 

  
Dia 3: Sábado – Post office (Floreana) 

Tentilhões de Darwin, tartarugas marinhas, local histórico desde 1793. 

PM - Punta Cormorán, Champion / Corona del diablo (Floreana) 

Mangues branco e preto, flamingos, tartarugas marinhas, prática de mergulho, lobos-marinhos, arraias e 

peixes coloridos. 

  



Dia 4: Domingo - Reserva El Chato (Santa Cruz) 

Tartarugas gigantes, túneis de lava, bosque de scalecia, Chato II. 

PM - Centro de Reprodução Fausto Llerena - Estação Charles Darwin (Santa Cruz) 

Tartarugas gigantes, tentilhões de Darwin, bosques de Opuntia, centro de interpretação. Os visitantes 

também terão tempo para explorar a vila de Puerto Ayora. 

  
Dia 5: Segunda - Daphne 

Circunavegação, piqueiros de patas azuis. 

Check-out, passeio de panga, pelicanos, aves, logos marinhos, traslado ao aeroporto. 

  

IMPORTANTE: 

*** Por favor reconfirmar os itinerários de cruzeiros com nossos agentes. 

 
Serviços incluídos 

TODOS OS PROGRAMAS NO CRUZEIRO DE GALÁPAGOS INCLUEM: 

- Traslados de aeroporto em Quito ou Guayaquil e Galápagos 

- Todas as refeições (café da manhã, almoço e jantar) 

- Visitas às ilhas com guias especializados em inglês e espanhol 

- Hospedagem a bordo 

TODOS OS PROGRAMAS NO CRUZEIRO DE GALÁPAGOS NÃO INCLUEM: 

- Passagem aérea para Galápagos de Quito ou Guayaquil 

- Imposto do Parque Nacional de Galápagos 

- Cartão de trânsito TCT 

- Bebidas a bordo 

NOTA: Para qualquer um dos programas em Galápagos, os passageiros devem chegar via aérea ao 

aeroporto de Baltra ou San Cristóbal, dependendo da ilha onde começa o cruzeiro. Os voos para 

Galápagos são diários de Quito ou Guayaquil. Para uma adequada coordenação de itinerários 

recomendamos noites de hospedagem antes e após o cruzeiro em Quito ou Guayaquil, e reservar com 

a maior antecedência possível. É necessário um depósito para garantir as reservas em Galápagos. 

 
Saídas 2019 

Favor consultar 

 
Tarifas 

Favor consultar 


