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Triangulo de Darwin 
7 dias e 6 noites 

 

 

Triângulo de Darwin 2018: Pacote com 06 noites de hospedagem visitando Quito, Galápagos, Ilha Santa Cruz e Ilha Floreana.  
Vistos: Equador - Passageiros brasileiros não necessitam de visto.  
Vacinas: Obrigatória a apresentação do Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela.  
Passaportes: Não é obrigatório para passageiros brasileiros, que podem entrar portando somente a carteira de identidade (de 
Órgão Oficial com foto recente).  
Obs: A obtenção dos vistos e da documentação necessária para a entrada no país, são de inteira responsabilidade dos 
passageiros.  

 

Roteiro 

1º - Quito  
Assim que chegar ao Aeroporto, você vai encontrar o nosso guia. O guia irá ajudá-lo com a sua bagagem e ajudá-lo no carro para 
chegar ao seu hotel. Quando você chegar ao seu hotel, se quiser, pode jantar ou simplesmente descansar da sua viagem.  

2º - Quito | Ilha Galápagos  
Depois do voo de Quito ou Guayaquil (não incluso) para o aeroporto da ilha Baltra, o nosso guia naturalista irá recebê-los e será o 
encarregado de levar vocês até Puerto Ayora (Ilha Santa Cruz) para almoçar em um restaurante local. Depois irão pegar uma 
barca pública (às 14h) na qual irão viajar cerca de 2h30 até Puerto Villamil, na Ilha Isabela, onde o guia local os levará para o 
hotel. Após um breve descanso, irão visitar a Lagoa Flamingo, onde poderão ver as belas aves alimentar-se no lago.  

3º - Ilha Galápagos  
De manhã cedo, depois do café da manhã, excursão ao Vulcão Sierra Negra. Este vulcão está localizado a 13km de Puerto 
Villamil e sua cratera é a segunda mais longa do mundo, medindo cerca de 6km de diâmetro e 300m de profundidade. Para esta 
visita, terão que viajar de ônibus ou outro transporte, cerca de 45 minutos, para a entrada no controle do Parque Nacional de 
Galápagos para registrar a visita. Aqui, irão caminhar para o vulcão Sierra Negra e, em seguida, o Vulcão Chico (lanche). Neste 
lugar podemos sentir o calor como prova de que o vulcão está ativo. No período da tarde, irão voltar para o hotel e depois de uma 
pequena pausa, estarão prontos para mergulhar e nadar na Concha Perla, onde poderão ver peixes coloridos, ouriços, estrelas do 
mar, leões-marinhos e com sorte tartarugas marinhas.  

4º - Ilha Galápagos  
Às 5h30, traslado de Isabela até Puerto Ayora. Café da manhã. Logo após, irão visitar as terras altas de Santa Cruz, onde 
poderão ver as tartarugas gigantes das Galápagos em seu estado natural, bem como aves, o Pássaro bruxo, tentilhões, tudo 
rodeado por vegetação endêmica das Galápagos como escalecías, Matazarnos, etc. Almoço em um restaurante de Puerto Ayora. 
À tarde, irão caminhar até a Tortuga Bay, uma linda praia de areia branca.  

5º - Ilha Galápagos | Ilha Santa Cruz | Ilha de Floreana | Ilha Santa Cruz  
Navegação para Floreana. No início da manhã, após o café da manhã, a viagem seguirá para o cais principal, a bordo de um 
barco público para a bela Ilha Floreana. Por volta das 10h, irão desembarcar em Puerto Velasco Ibarra, onde haverá uma breve 
introdução sobre a história da ilha. Para continuar numa Chiva (ônibus tradicional) até a parte alta da ilha, onde poderão observar 
Galápagos no seu estado semi-natural, cavernas usadas pelos piratas anos atrás, o Asilo da Paz (Mirante) e a antiga casa dos de 
Wittmer, um dos primeiros habitantes da ilha. Poderão observar também a extração da água da forma tradicional na Ilha. Após 2 
horas de viagem, a primeira parada é (dependendo da maré) a Bahía Champion para fazer Snorkel. Poderão também admirar a 
paisagem maravilhosa. Depois outra parada na Bahia Endervy, onde poderão também fazer snorkel para observar a vida 
selvagem das ilhas. No período da tarde, irão voltar para a Ilha de Santa Cruz para descasar no nosso hotel.  

6º - Ilha Santa Cruz | Quito  
Café da manhã. Logo depois, irão para o aeroporto de Baltra para o voo de volta a Quito/Guayaquil (não incluso). No caminho, 
irão conhecer as crateras gêmeas que são formações de lavas construídas pela colisão de dois fluxos de lava. Este lugar é 
conhecido como Crateras Gêmeas "Los Gemelos".  
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7º - Quito  
Depois do café da manhã, os nossos guias irão levá-los para o aeroporto para as formalidades de 
embarque.  

 
 

 

Serviços Incluídos 

06 noites de hospedagem com café da manhã no hotel selecionado;  

Todas as refeições (café da manhã, almoço e janta) em Galápagos;  

Todo o transporte terrestre e marítimo dentro de Galápagos, conforme itinerário;  

Passeios e visitas durante a visita à Galápagos;  

Traslados de Puerto Ayora / Isabela / Puerto Ayora (entre as ilhas Galápagos);  

Guias naturais bilingues para cada ilha e todas as atividades (espanhol / inglês);  

Traslados de Baltra / Puerto Ayora / Baltra (por pick-up ou ônibus, dependendo do tamanho do grupo);  

Traslados aeroporto / hotel / aeroporto em Quito, conforme itinerário;  

Serviços Excluídos 

Passagens aéreas internacionais, gorjetas e gastos pessoais não estão incluídos no valor;  

Não estão incluídas no valor as seguintes taxas e impostos: taxa de entrada ao Parque Nacional Galápagos (USD 100 para 

estrangeiros e USD 50 para brasileiros e membros do Mercosul), cartão de controle imigratório (USD 20) e o imposto do cais de 

Isabela (USD 5).  

Os trechos internos Quito / Guayaquil / Quito não estão incluídos no valor.  

TRIÂNGULO DE 

DARWIN 
          

  Período: 01 Janeiro a 20 Dezembro 2018         

  Início em Quito: todos os dias           

              

  

Inclui: 06 noites de hospedagem com café da manhã no hotel selecionado  

+ traslados privativos aeroporto / hotel / aeroporto em Quito  

+ todas as refeições em Galápagos (café da manhã, almoço e jantar)  

+ 

  

todo o transporte terrestre e marítimo dentro das ilhas Galápagos conforme itinerário  

+ guias bilingues para cada ilha e todas as atividades (espanhol e inglês)  

+ passeios e visitas conforme itinerário + traslados 

  
de Puerto Ayora - Isabela - Puerto Ayora (entre ilhas)  

+ traslados de Baltra - Puerto Ayora - Baltra (por pick-up ou ônibus, dependendo do tamanho do grupo). 

              

  CATEGORIA TURISTA SUPERIOR   

  SAÍDAS APTO DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL   

  01 Janeiro a 20 Dezembro 2018 Standard $2.530 $2.402 $3.681   
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  CATEGORIA PRIMEIRA   

  SAÍDAS APTO DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL   

  01 Janeiro a 20 Dezembro 2018 Standard $3.075 $2.800 $4.860   

              

  CATEGORIA LUXO   

  SAÍDAS APTO DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL   

  01 Janeiro a 20 Dezembro 2018 Standard $3.815 $3.601 $6.227   

              

  IMPORTANTE: ADICIONAR TAXA DE USD 35,00 POR RESERVA.   

              

  HOTÉIS PREVISTOS:           

  TURISTA SUPERIOR:           

  Quito: Nu House, Rio Amazonas           

  Santa Cruz: Mainao, Galapagos Suites, Bay Suites       

  Isabela: Albemarle, Wooden House, La Laguna   

  PRIMEIRA:           

  Quito: Dann Carlton, Mercure Alameda         

  Santa Cruz: Sol y Mar, Angermayer (Standard Plus), Silverstein   

  Isabela: Casa Marita, Wooden House (habitação Deluxe)     

  LUXO:           

  Quito: Swissotel, Hilton Colon           

  Santa Cruz: Finch Bay (Ocean View, Royal Palm (Casitas)       

  Isabela: Iguana Crossing           

              

  
OBS: O roteiro nas ilhas pode sofrer mudanças sem aviso prévio, dependendo do clima, horário da chegada do voo  

ou por disposição do regulamento do Parque Nacional Galápagos. 

              

  OS VALORES NÃO INCLUEM AS SEGUINTES TAXAS E IMPOSTOS:     

  . Entrada ao Parque Nacional Galápagos: $100 (Estrangeiros) e $50 (Brasileiros e membros do MERCOSUL). 

  . Cartão de Controle Migratório: $20.         

  . Imposto do Cais de Isabela: $5.           

              

  IMPORTANTE: Os voos internos Quito / Galápagos / Quito não estão incluídos.   

              

  GORJETAS           

  
* Gorjeta é sempre uma cortesia dos turistas e em nenhum caso será obrigatório para os clientes.  

No entanto, se o serviço for agradável, são as nossas sugestões: 

  . Restaurantes e cafés: 10% da conta.         

  . Hotel / bagagem do aeroporto: $1 por mala.         

  . Guias no Continente: $5 por dia.           

  . Motorista no continente: $3 por dia.         
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  . Guias em Galápagos: $10 por dia.           

  . Tripulação do Cruzeiro: $10 por dia.         

              

  Obs: Valores por pessoa e em dólares, para um mínimo de 2 participantes, somente parte terrestre. 

              

  TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. 
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