
Pronto Equador / 10 dias 2019 
Quito – Quito / 10 dias 

Tour Code: GLEALV 

 
 

Dia a dia 
DIA 1: QUITO 

Traslado aeroporto-hotel. Hospedagem. 

  
DIA 2: QUITO 

Passeio turístico aos pontos mais importantes da cidade, área comercial e de bares, boates, restaurante 

“La Mariscal”. Visita ao centro histórico, igrejas e marcos principais (ingressos não incluídos). À tarde, 

visita à “Ciudad Mitad del Mundo” (inclui ingresso). Será possível visitar o Museu Intiñan ou Etnográfico 

(não inclui ingresso). 

  
DIA 3: QUITO - CUENCA 

Traslado hotel-aeroporto para voo a Cuenca (não incluído). Traslado aeroporto-hotel em Cuenca. 

Hospedagem. 

  
DIA 4: CUENCA 

City tour em Cuenca. Passeio pela cidade com visita aos principais pontos turísticos: Parque Calderón, 

Catedral Nova e Catedral Velha, Parque das Flores, Museu da cidade, Museu de Arte Moderna (inclui 

entradas), Barranco Del Rio Tomebamba y Turi (visita panorâmica). 

  
DIA 5: CUENCA - GUAYAQUIL 

Traslado hotel-aeroporto, voo para Guayaquil (não incluído). Traslado aeroporto-hotel em Guayaquil. 

Hospedagem. 

  



DIA 6: GUAYAQUIL 

City tour em Guayaquil, percorrendo os principais pontos da cidade: Parque “Simon Bolívar”, “El 

Malecón 2000”, “La Rotonda”, bairro colonial de Las Peñas (com vista panorâmica da cidade e Rio 

Guayas desde o Forte Santa Ana). Traslado aeroporto. 

  
DIA 7: QUAYAQUIL - GALÁPAGOS 

Traslado ao aeroporto de Guayaquil. Voo para Galápagos (não incluído). Chegada em Baltra e traslado 

em ônibus até o canal de Itabaca para travessia em ferry boat até a Ilha de Santa Cruz. Oportunidade 

de conhecer os túneis de lava e uma reserva de tartarugas gigantes. Visita à Estação Científica de 

Charles Darwin (traslado opera diariamente às 12:45h). 

  
Dia 8:  GALÁPAGOS 

Passeio à Praia de Tartaruga Bay. Tempo livre para almoço (não incluído). À tarde, passeio em iate pela 

baía para conhecer “La Loberia”, assim chamada devido a uma grande colônia de lobos marinhos. 

Continuação do percurso e passagem pelo “Canal do Amor”, onde a natureza mostra sua beleza 

encantadora. Pode-se observar os tubarões e a “Playa de los Perros”, onde pode-se encontrar iguanas 

marinhas. 

  

*Nota: A embarcação usada para a excursão é um barco a motor com capacidade para 12 

passageiros. 

  
Dia 9: GALÁPAGOS 

Passeio em uma das seguintes Ilhas: Bartolomé / Baía Sullivan, Seymour / Bachas, Plazas/ Punta 

Carrión, Santa Fé ou similares. Almoço incluído. Retorno ao hotel. 

  

**** A operação dos tours em Galápagos está sujeita a disponibilidade e mudanças de roteiros, 

dias de saída, etc, por condições climáticas, operacionais e logísticas. GRAY LINE garante o 

número de excursões e visitas, mas não a ordem do roteiro ou lugar de visita. 

  
DIA 10: GALÁPAGOS - QUITO 

Em horário pré-determinado, saída para o aeroporto de Baltra e embarque para Quito. No caminho do 

aeroporto, breve parada para visita a uma propriedade de cultivo de café orgânico, um modelo de 

turismo sustentável. 

 

 

 

 



Serviços incluídos 

Favor consultar 

 

 
Saídas 2019 

Favor consultar 

 

 

Tarifas 

Favor consultar 


