Aventura nas Galápagos
Aventura, natureza. 11 dias de viagem. 4 dias de caminhada. 3 dias em kayak de mar. 1 dia em bicicleta de montanha. Snorkeling.

Testemunho
Hugo D
- 13/09/2016 15:51:37
A viagem foi óptima. Foi a primeira vez que fomos num pacote de viagem e valeu bem a pena. Nas Galápagos
só se pode visitar o parque com guias, por isso ir numa viagem organizada permite ver muito mais, ter uma
experiência mais enriquecedora e até mais económica. Recomendamos.

DESTINO
Descrição

Equador.

TIPO
Família, Navegação,
Multi-sport, .

DURAÇÃO
Descubra as Ilhas do sul do arquipélago das Galápagos numa viagem ativa de uma maneira que nunca
acharia possível.
Esta espetacular aventura nestas ilhas combina kayak diário, bicicleta de montanha, trekking,
snorkeling e descoberta da natureza.
A aventura nas Galápagos é uma viagem ideal para quem tem um estilo de vida ativo ou é entusiasta
da aventura. Esta é uma viagem para descobrir as Galápagos de uma maneira diferente e única.

11 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem para Quito

Alojamento
Hotel

Refeições
-

2

Voo para San Cristobal e caminhada

Hotel

P-A

3

Caiaque de mar, Praia Ochoa e snorkel em Leon Dormido

Hotel

P-A

4

Descoberta da zona costeira em bicicleta e visita ás Tintoreras

Hotel

P-A

5

Caminhada nos vulcões das Terras Altas da Ilha Isabela

Hotel

P-A

6

Caminhada nas Terras Altas de Santa Cruz

Hotel

P-A

7

Caiaque de mar em Santa Cruz e caminhada na Baía Tortuga

Hotel

P-A

8

Transfer para a Ilha de Baltra e aeroporto. Voo para Quito

Hotel

P

9

City tour Quito e Linha do Equador

Hotel

P

10

Voo Quito para a cidade de origem

-

P

11

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem para Quito
Voo cidade de origem para Quito. Chegada, transporte para o hotel e resto do tempo livre.
2: Voo para San Cristobal e caminhada
Iremos embarcar num voo matinal de Quito para a Ilha San Cristobal. Depois de chegar teremos um almoço de boas vindas e um
briefing antes de a aventura começar. Caminharemos para fora da cidade e visitaremos o Centro de Interpretação de San Cristobal,
para um esclarecimento geral sobre a formação da ilha, vulcões, evolução e história natural.
Continuaremos para explorar uma floresta seca, única onde identificaremos cacti, acácia, pau santo, algodão das Galápagos, etc.
enquanto caminhamos para Frigate Hill ao longo de trilhos de rocha de lava com esplêndidas vistas de costa e Puerto Baquerizo
Moreno. Este é também um bom momento para apreciarmos o nosso primeiro encontro com a vida selvagem local, uma vez que
Frigate Hill é muitas vezes visitada pelas espécies das Galápagos tais como as magnificas fragatas, os gansos patolas de patas
azuis, pelicanos castanhos, gaivotas, garças reais, tentilhões de Darwin e outras numerosas aves.
No caminho de regresso poderemos parar para um mergulho refrescante na Praia de Carola. Ao final do dia jantamos num
restaurante junto ao mar. O resto do tempo é livre para explorar a cidade.
3: Caiaque de mar, Praia Ochoa e snorkel em Leon Dormido
Acomodamo-nos nos nossos kayaks de mar e passaremos a manhã remando ao longo da costa, em direção norte explorando baias
e angras cheias de vida selvagem local - incluindo a Baia de Darwin, o primeiro local onde atracou o HMS Beagle. A nossa rota é
casa de colónias de leões-marinhos, tartarugas marinhas, gansos patolas de patas azuis e fragatas. Uma vez chegados à Praia
Ochoa, continuamos para a Ilha Lobos procurando iguanas marinhas e leões-marinhos, nadando com eles para apreciar um dos
melhores encontros com leões-marinhos em todo o arquipélago.
Continuamos para Leon Dormido, o que resta de um antigo cone vulcânico cujos flancos servem de casa a milhares de aves
marinhas. Em Leon Dormido há excelentes condições para snorkeling; para mergulhadores certificados é também um dos
melhores locais de mergulho das ilhas (opcional). Há boas hipóteses de observar tubarões das Galápagos, raias douradas, assim
como dezenas de espécies de peixes tropicais, moluscos, estrelas-do-mar e invertebrados marinhos. Se tivermos sorte, poderemos
ver tubarões martelo e tubarões de ponta branca.
À tarde, regressamos ao nosso hotel para jantar livre na última noite na Ilha San Cristobal.
4: Descoberta da zona costeira em bicicleta e visita ás Tintoreras
De manhã iremos numa avioneta de San Cristobal para a Ilha Isabela. Isabela é a maior ilha do arquipélago formada por 6 vulcões:
Alcedo, Cerro Azul, Darwin, Equador, Serra Negra e Wolf. Todos estes vulcões permanecem ativos excepto um, fazendo com que
esta ilha seja um dos lugares na terra mais vulcanicamente ativos.
Quando chegarmos montamos nas bicicletas de montanha para explorar a belíssima costa apreciando o cenário e a vida selvagem.
Começamos com uma visita ao El Muro de las Lágrimas, um local histórico que remonta a datas entre 1946 e 1959 quando a Ilha
Isabela foi usada como uma colónia penal. O muro foi construído com blocos de lava e não teve outro propósito senão o manter os
prisioneiros ocupados da loucura do isolamento. Continuamos a pedalar ao longo da costa enquanto exploramos longas praias de
areia branca, mangais e lagoas salgadas. Esta área está cheia de aves tais como ostraceiros, garças-reais, flamingos e muitas outras
aves de costa, assim como leões e iguanas marinhos.
À tarde visitaremos Tintoreras, um conjunto de pequenas ilhotas na baía Isabela. Estas ilhotas estão preenchidas de vida selvagem

e são o habitat do pinguim das Galápagos, o único pinguim que vive na região equatorial. Também veremos tubarões, tartarugas
marinhas, leões-marinhos e muito mais vida selvagem enquanto exploramos as suas pequenas angras e praias.
5: Caminhada nos vulcões das Terras Altas da Ilha Isabela
Desde Puerto Villamil, iremos em direção às terras altas até onde a estrada acaba. Aqui preparamos a nossa mochila para o dia
para percorrermos um mundo de história geológica recente. Caminhamos em trilhos poeirentos até chegar ao sopé do Vulcão
Sierra Negra. O vulcão Sierra Negra é um vulcão ativo cuja última erupção se deu em Outubro de 2005. Exploraremos a sua
cratera cheia de lava com uma amplitude de 9x8 Km. Poderemos ter também vistas para outros vulcões da Ilha Isabela e o Perry
Isthmus atrás. Opcionalmente, continuaremos a caminhar em direção ao vulcão Chico, uma incrível zona que nos possibilita ver
fumarolas e extraordinárias formações de lava, excelentes exemplos dos dramáticos eventos geológicos que formaram as Ilhas
Galápagos ao longo dos tempos. Ao fim do dia regressamos a Puerto Villamil para o nosso último dia nas suas exóticas praias.
6: Caminhada nas Terras Altas de Santa Cruz
De manhã iremos numa embarcação rápida desde a ilha Isabela até à Ilha de Santa Cruz. Quando chegarmos, seguiremos para a
Reserva de El Chato nas Terras Altas da Ilha de Santa Cruz que é o habitat natural de uma das incríveis tartarugas das Galápagos.
Caminhamos nesta reserva para aprender algo sobre estes gigantes. Passaremos por outras espécies de vida selvagem tais como,
patos, tentilhões e fragatas refrescando-se nas lagoas de água doce. Iremos explorar e percorrer alguns túneis vulcânicos criados
por lava. Enquanto caminhamos nestas formações geológicas subterrâneas revivemos as lendas dos antigos corsários escondendo o
ouro dos Incas.
Continuamos até Gemelos, duas crateras vulcânicas perto do topo da Ilha. Caminhamos à volta destas crateras profundas através
da espetacular floresta Scalesia coberta com epífitos e fetos. Neste habitat poderemos observar a coruja de orelhas curtas, uma das
duas corujas que vivem nesta Ilha. Regressamos à cidade à tarde. O final do dia é livre para poder optar onde jantar em qualquer
dos bons restaurantes que tem à sua escolha.
7: Caiaque de mar em Santa Cruz e caminhada na Baía Tortuga
Após o pequeno-almoço iremos explorar a Baía divina e Punta Estrada de caiaque; as suas águas de cor verde esmeralda são
calmas e a experiência de navegar entre os tunéis de lava é inesquecível, pois além da sua beleza natural, são habitat de inúmeras
espécies como as raias ou uma espécie inofensiva de tubarão.
Nas rochas também encontramos uma grande variedade de aves, como gansos-patola-azúis ou outras aves marinhas.
Surpreendentes são as iguanas e diversos caranguejos que se encontram nestas formações de lava.
Da parte da tarde, faremos uma caminhada de 6 Km na Baía Tortuga onde conheceremos uma belíssima praia de areia branca onde
nidificam milhares de tartarugas. Seguiremos por formações de lava que são habitat de imensas iguanas, um espetáculo que
espantará qualquer amante da natureza.
Regresso a Porto Ayora para passar o resto da tarde em tempo livre a explorar a cidade.
8: Transfer para a Ilha de Baltra e aeroporto. Voo para Quito
Depois do pequeno-almoço, visitamos o Centro de Pesquisa de Charles Darwin onde teremos uma visão sobre os esforços de
conservação que são levados a cabo no Arquipélago.
De seguida, iremos navegar (ou voar, dependendo das condições atmosféricas) para a Ilha de Baltra para fazermos a conexão aérea
para o continente. Transfer para o hotel e resto do dia livre.
9: City tour Quito e Linha do Equador
De manhã iremos até 30 km norte da cidade para o Complexo Equatorial, uma oportunidade única para estar ao mesmo tempo nos
dois hemisférios e regresso a Quito para City tour.
10: Voo Quito para a cidade de origem
À hora marcada transporte para o aeroporto e início do voo em direcção à cidade de origem.
11: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
04/07/2018 - € 3.650
23/08/2018 - € 3.650
03/09/2018 - € 3.650
01/10/2018 - € 3.650
31/10/2018 - € 3.650
28/12/2018 - € 3.850
Preço do Voo desde: € 1350,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 665,00

Notas
Nota 1** Este itinerário está sujeito a alterações sem aviso prévio devido a alterações sazonais, condições atmosféricas e
ajustamentos da política de licenciamentos do Parque Nacional das Galápagos.
Nota 2** Fuso horário padrão Quito: UTC/GMT -5 horas
Nota 3** Para informações acerca do custo de vida http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte aeroporto-hotel-aeroporto (veja as condições particulares);
Visitas e actividades de acordo com o itinerário;
Alojamento em hotéis standard e turística superior em quarto duplo;
Refeições de acordo com o itinerário;
Equipamento de aventura e segurança;
Guia locaL de língua inglesa;
Transporte terrestre e marítimo;
Entrada no Parque Nacional das Galápagos e Ingala;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•

Voos internacionais e voos domésticos;
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Todos os extras pessoais (bebidas, lavandaria etc);
Qualquer item não mencionado como incluído.

Actividades opcionais
• Visita ao mercado de Otavalo (6 horas) inclui transporte = 130,00 euros
• City tour à noite em Quito (2 horas) = 60,00 euros
• Visita ao Parque Nacional de Cotopaxi (6 horas) = 150,00 euros
Valores sujeitos a alterações.

Equipamento
A lista de equipamento depende da época do ano. Informe-se acerca das condições climatéricas. Como regra geral, é imperativo
que leve o essencial para reduzir o peso do seu saco de viagem.
O peso não deve ultrapassar os 10-12 Kg por pessoa.
Cabeça:
•
•
•
•

Chapéu-de-sol;
Gorro;
Óculos de sol;
«Buff» ou lenço multiusos;

Tronco:

•
•
•
•

Primeiras camadas térmicas: 2-3 unidades;
T-shirts;
Forro polar 100 e 200;
Impermeável e casaco corta-vento;

Mãos:
-Pernas:
•
•
•
•
•

Calças primeira camada;
Calças de trekking (e.g.,convertíveis em calções);
Calças leves impermeáveis;
Calças casual;
Calções de banho/fato de banho;

•
•
•
•
•

Botas/sapatos de caminhada;
Sandálias borracha ou «sandálias de água»;
Ténis/sapatos leves para usar em tempo livre;
Meias casual;
Meias de caminhada ( 2 a 3 pares);

Pés:

Outro equipamento:
• Saco maleável/mochila de 60 - 80 litros. Será conveniente que o seu equipamento seja acondicionado num saco maleável,
que facilita o seu manuseamento e transporte;
• Roupas de viagem;
• Estojo de higiene**
• 1 manta de sobrevivência em folha de alumínio;
• Toalha sintética de trekking - «pack towel»;
• Sabonete de mãos anti-bacteriano;
• Bolsa de documentos e dinheiro (com apoio no pescoço);
• Pequeno cadeado para trancar o saco;
• Mochila de dia/ trekking de cerca de 30 Litros;
• Cantil ou Camelbak com capacidade mínima de 1,5 L. Beba sempre muita água, não esperepor ficar sequioso para o fazer.
Na montanha o ar é mais seco, e além disso a exposição prolongada ao sol e ao vento contribui para uma maior perda de
água. Tenha sempre presente que necessita de estar bem hidratado, e que desta maneira terá uma melhor recuperação da
fadiga muscular.
• Lanterna frontal e pilhas alcalinas de substituição;
• Kit básico de primeiros-socorros;
• Máquina fotográfica;
• Barras energéticas
• Sacos de plástico para impermeabilizar o equipamento dentro da sua mochila
Equipamento opcional:
•
•
•
•
•

2 bastões;
Cinto para transportar dinheiro;
Pequeno estojo de costura;
Fita tape;
Navalha multiusos, tipo exército suíço;

**Estojo de higiene: material de banho; protetor solar; protetor labial; toalhetes; repelente de insectos com dett; lenços de papel e
papel higiénico.
Consulte a Papa-léguas para mais informações.

Documentação
É necessário passaporte válido até pelo 6 meses após a data de saída do país. * Para conhecer a situação actual do país consulte a

página WEB de Ministério dos Negócios Estrangeiros www.secomunidades.pt ou através do telefone 213946000

Condições Particulares
Para esta viagem necessita de ter um passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses a partir da data de saída do país
visitado.
Transferes
O Viajante que não adquira os voos à Papa-Léguas, pode não ter assegurado os transferes de chegada e partida caso os seus voos
não sejam exatamente iguais aos voos reservados para o grupo.
Se o Viajante optar por reservar à Papa-Léguas os transferes para os voos por si comprados, implica o pagamento adicional dos
mesmos que variam consoante o país de destino e o programa efectuado.
Pagamento final da viagem
O pagamento final desta viagem deverá ser feito a 60 dias da data de partida.
© 2018 PAPA-LÉGUAS, Viagens e Turismo, Lda.
Rua Conde de Sabugosa, 3F 1700-115 Lisboa Portugal
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