
Galápagos Cruzeiros / M/N Santa Cruz II 2019 
Ilhas Galápagos / 5 dias - 4 noites 

com M/N SANTA CRUZ 

 

 

Dia a dia 
IIHAS DO LESTE 5 dias / 4 noites (Sábado a Quarta) 
SÁBADO: 

AM - Puerto Baquerizo Moreno (Ilha San Cristóbal) 

Recepção e traslado de ônibus ao Porto, registro a bordo. 

PM - Punta Pitt (Ilha San Cristóbal) 

Pontos de vista magníficos, colônia de lobos marinhos, 3 espécies de piqueiros e 2 espécies de 

fragatas. 

  
DOMINGO: 

AM - Ilha Santa Fé 

Iguana de terra, única de Galápagos, falcão, aves raras, boa oportunidade para fazer kayak e 

snorkeling, observação de lobos marinhos. 

PM - Ilha Plaza Sur 

Grande colônia de lobos-marinhos, paisagem única com bosque de tactos, iguanas terrestres e 

marinhas, piqueiros de nazca e de patas azuis, gaivotas de cauda bifurcada. 

  
SEGUNDA: 

AM - Puerto Ayora e Estação Científica Charles Darwin (Ilha Santa Cruz) 

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

PM - Puerto Ayora e atividades (Ilha Santa Cruz) 

Temos várias opções disponíveis para a tarde, que devem ser coordenadas com antecedência com o 

seu líder de expedição: 



1. Caminhada pelo bosque de Miconia até um mirante situado na parte alta. 

2. Mountain biking (principalmente em descida) para Praia de Garrapatero. 

3. Prática de caiaque e relaxamento na praia. 

4. Visita a uma plantação de café orgânico. 

No final das atividades à tarde, mais uma vez embarcarmos no M/N Santa Cruz no porto de Puerto 

Ayora. 

  
TERÇA: 

AM - Punta Suárez (Ilha Espanhola) 

Um dos lugares mais bonitos para visitar, a maior colônia de albatrozes ondulados, piqueiros de Nazca 

(boobies) e patas azuis, a ventilador, e iguanas marinhas. 

PM - Bahia Gardner (Ilha Espanhola) 

Aves Espanhola, snorkeling e caiaque maravilhoso com muita vida marinha, lobos-marinhos e 

tartarugas marinhas. 

  
QUARTA: 

AM - Ilha Baltra 

Em nosso último dia, desembarque no porto da ilha Baltra, e a seguir, ida para o aeroporto para pegar o 

voo de volta para o continente. 

  

NOTAS: 

• Lembre-se que a rota exata e o programa podem variar de acordo com as condições meteorológicas, 

do oceano e da fauna silvestre que encontramos. 

• Os itinerários e o programa podem variar de acordo com as políticas e os regulamentos do Parque 

Nacional, condições meteorológicas, mudanças de estação ou por razões de segurança. 

• Para as visitas as ilhas há dois tipos do desembarque: 

Desembarque seco - Os passageiros passam da panga (tipo de embarcação) para o píer ou rochas. 

Desembarque molhado - A panga se aproxima da praia e os passageiros desembarcam com água até o 

joelho para caminhar até chegar na areia. 

 

  
ILHAS DO OESTE 6 dias / 5 noites (Quarta a Segunda) 
QUARTA: 

AM - Ilha Baltra 

Recepção e traslado de ônibus ao porto, registro a bordo. 

PM - Ilha Seymour Norte 



Único lugar para observar dois tipos de fragata, magníficas e grandes gaivotas, colônias de piqueiros de 

patas azuis, snorkeling, passeio de panga. 

  
QUINTA: 

AM - Punta Vicente Roca (Ilha Isabela) 

Snorkeling e passeio de panga em zona marinha de em uma das áreas mais ricas em fauna das ilhas, 

paisagens, aves marinhas, piqueiros de patas azuis, fragatas, cormorões, peixes sol, raios, tartarugas 

marinhas, andorinhas do mar. 

PM - Punta Espinoza (Ilha Fernandina) 

Ilha Virgem, colônia de iguanas marinhas, baleias de acordo com a temporada (área de alimentação), 

formação de lava pahoehoe, cactus de lava. 

  
SEXTA: 

AM - Caleta Tagus (Ilha Isabela) 

Excelente oportunidade para praticar snorkeling ou caiaque, águas calmas, uma variedade de aves 

marinhas: azuis, andorinhas do mar, cormorões que não voam; pinguins de Galápagos dependendo da 

temporada. 

PM - Baía Urbina (Ilha Isabela) 

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

  
SÁBADO 

AM - Puerto Ayora e Estação Científica Charles Darwin (llha Santa Cruz) 

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

PM - Puerto Ayora e atividades (Ilha Santa Cruz) 

Temos várias opções disponíveis pela tarde, que devem ser coordenados com antecedência com o seu 

líder de expedição: 

1. Caminhada pelo bosque de Miconia até um mirante na parte alta. 

2. Mountain biking (principalmente em baixada) para Praia de Garrapatero. 

3. Prática de caiaque para relaxar na praia. 

4. Visita a uma plantação de café orgânico. 

No final das atividades da tarde, mais uma vez embarcamos no M/N Santa Cruz no píer de Puerto 

Ayora. 

  
DOMINGO: 

AM - Baía de Correo e Mirante da Baronesa (Ilha Floreana) 

Tentilhões de Darwin, tartarugas marinhas, o famoso barril de correios desde 1792. 



PM - Punta Cormorant (Ilha Floreana) 

Mangues branco e preto, flamingos, tartarugas marinhas, boa oportunidade de fazer mergulho e 

snorkeling. 

  
SEGUNDA: 

AM - Ilha Baltra 

Em nosso último dia, desembarque no porto de Ilha Baltra, e em seguida, traslado ao aeroporto para o 

voo de volta ao continente. 

  
ILHAS DO NORTE 5 dias / 4 noites (Segunda a Sexta) 
SEGUNDA: 

AM: Ilha Baltra 

Recepção, traslado de ônibus e registro a bordo. 

PM - Las Bachas (Ilha Santa Cruz) 

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

  
TERÇA: 

AM - Caleta Bucanero (Ilha Santiago) 

Bosque dos manguezais, excelente mirante da baía, boa oportunidade de fazer snorkeling e caiaque, 

pelicanos, grande geologia, piqueiros de patas azuis, falcões, tartarugas e histórias de piratas. 

PM - Puerto Egas (Ilha Santiago) 

Cinzas vulcânicas e fluxos de lava, facilidade para praticar snorkeling na praia e oportunidade de ver o 

lobo peleteiro de Galápagos. 

  
QUARTA: 

AM - Praia Roja (Ilha Rábida) 

Paisagem surpreendente e oportunidades de fazer snorkeling, observar pelicanos marrons e os lugares 

de nidificação de aves marinhas. 

PM - Ilha Bartolomé 

Paisagem, O Pináculo, pinguins, piqueiros de patas azuis, oportunidade de fazer snorkeling na praia. 

  
QUINTA: 

AM - El Barranco (Ilha Genovesa) 

Colônias de piqueiros de Nazca, piqueiros de pés-vermelhos, fragatas e algumas petréis, snorkeling 

com tubarões martelo. 

PM - Baía Darwin (Ilha Genovesa) 



Snorkeling em uma bela praia e depois caminhada para observar fragatas, piqueiros de pés-vermelhos 

e piqueiros de Nazca, gaivotas, garças, tentilhões e mockinbirds (cucuves). 

  
SEXTA: 

AM - Puerto Baquerizo Moreno (Ilha San Cristóbal) 

Check out e traslado ao aeroporto. 

  

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

*** Por favor, no caso de reserva, reconfirmar o dia exato de saída do seu cruzeiro com nossos agentes. 

 

 
Serviços incluídos 

Conforme itinerário 

 

 
Saídas 2019 

Favor consultar 

 

 
Tarifas 

Favor consultar 


