Ilhas Galápagos - Na rota de Darwin
Aventura. 11 dias de viagem. 8 dias de navegação nas Galápagos. 2 noites de hotel em Quito e 7 noites em camarata na embarcação.
City tour em Quito e linha do Equador.

Testemunho
Clementina M
- 23/12/2019 13:05:47
Viagem a um mundo maravilhoso, onde os animais são livres e reis do espaço... impressionante o facto de não
recearem o ser humano.
DESTINO
Equador.

Descrição

TIPO
Desde que Charles Darwin visitou as Ilhas Galápagos há mais de um século que elas passaram a
simbolizar história, aventuras exóticas e animais singulares assim como maravilhosas paisagens
vulcânicas.
Noutras palavras, as Ilhas Galápagos representam um museu vivo do paraíso que ainda existe na
Terra.
Visite nove destas ilhas, navegando numa pequena embarcação onde poderá desfrutar de toda a
beleza do local.
Terá oportunidade de fazer snorkelling, observar leões-marinhos, tartarugas, iguanas, tubarões e
várias espécies de aves marinhas, como o mítico albatroz.
Uma viagem inesquecível ao mundo natural das Ilhas Galápagos!

Navegação, Natureza, .

DURAÇÃO
11 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 2

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

Itinerário
Voo cidade de origem - Quito

Alojamento
Hotel

Refeições
-

Hotel

P

2

City Tour Quito + Linha do Equador

3

Voo Quito - Baltra. Navegação para a Ilha Mosquera

Embarcação

P-A-J

4

Navegação Ilha Isabela - Ilha Fernandina: Ponta Espinosa

Embarcação

P-A-J

5

Ilha Isabela: Baía Urbina e Gruta Tagus

Embarcação

P-A-J

6

Ilha de Santiago: Puerto Egas - Ilha Sombrero Chino

Embarcação

P-A-J

7

Ilha de Santa Cruz: Centro de interpretação Charles Darwin - Observação
de tartarugas

Embarcação

P-A-J

8

Ilha Isabela: Ilhéu Tintoreras - Centro de reprodução Arnaldo Tupiza

Embarcação

P-A-J

9

Ilha de Santa Cruz: Ilha Rabida - Cerro Dragon

Embarcação

P-A-J

10

Ilha de Santa Cruz - Baltra. Voo Baltra - cidade de origem

-

P

11

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Quito

Voo cidade de origem - Quito com possibilidade de escalas intermédias. Chegada e transporte para o hotel.
Resto do dia livre.
2: City Tour Quito + Linha do Equador
Pequeno-almoço no hotel e à hora marcada, encontro com o guia para realizarmos o city tour em Quito e visitarmos a Linha do
Equador, situada a 30 km a norte da cidade de Quito, na qual terá a oportunidade de pisar ambos os hemisférios.
O city tour inclui transporte privado e guia bilingue (inglês/espanhol).
Regresso ao hotel e tempo livre.
3: Voo Quito - Baltra. Navegação para a Ilha Mosquera
Pequeno-almoço no hotel, check-out e à hora marcada, transfere para o aeroporto para voarmos para a Ilha de Baltra localizada
no Arquipélago das Galápagos.
Baltra foi um ponto estratégico durante a Segunda Guerra Mundial, sendo a porta de entrada das Galápagos devido ao seu
aeroporto.
À chegada, o guia estará à espera dos viajantes para os levar à embarcação. Chegada, check-in e briefing.
Depois do almoço, atravessaremos o «North Channel» para desembarcarmos na pequena ilhota de Mosquera, situada entre Balta
e a ilha de «Seymour Norte».
Mosquera consiste numa longa faixa de praias com areias claras, rochas e piscinas naturais desenhadas pelas marés. Esta pequena
ilha tem uma forma achatada ao contrário da forma cónica de muitas outras ilhas do arquipélago. É um excelente local para
mergulhar em apneia (snorkeling) ou passear nas suas praias a observar a fauna existente com destaque para os leões-marinhos e
aves marinhas, praticamente sem outros turistas.
Regresso a bordo, briefing e jantar.
Noite em embarcação.
4: Navegação Ilha Isabela - Ilha Fernandina: Ponta Espinosa
Pequeno-almoço a bordo e continuação da navegação para a Ilha Isabela (a maior ilha do arquipélago cuja superfície ocupa cerca
de metade da superfície de todas as outras ilhas juntas) passando o Cabo Berkeley e linha do Equador até chegarmos a «Vicente
Roca Point». Local ideal para sairmos no pequeno "zebro" para observarmos - através de mergulho em apneia ou snorkeling - a
abundante e espetacular vida marinha, como cavalos-marinhos, tartarugas, raias, peixes-balão, e o estranho e fascinante peixe-lua.
Também encontraremos pinguins, gansos-patola-de-pés-azuis, entre outras espécies. De facto, esta larga baía comprimida em duas
grandes grutas é um dos melhores locais do arquipélago das Galápagos para observar vida selvagem e marinha.
Regresso à embarcação e almoço a bordo.
Da parte da tarde, rumaremos para Sudeste, para a «Espinoza Point», situada na Ilha Fernandina na costa e a norte do Canal
Bolivar, braço de mar que separa as ilhas Fernandina e Isabela. Desembarcaremos na Ilha Fernandina, um impressionante vulcão um dos mais activos do arquipélago - cuja cratera tem um diâmetro de 600 metros e uma profundidade de 900m! Faremos uma
curta caminhada (1hora e meia aprox.) através da árida paisagem e habitat de leões-marinhos, para observar as formações de lava
onde encontraremos colónias de iguanas-marinhas, pinguins, pelicanos, corvos-marinhos e as peculiares formações de «Lava
cactus».
Antes do jantar, ainda teremos tempo para saborear as suas águas através de mergulhos em apneia ou snorkeling.
Regresso à embarcação, jantar e noite a bordo.
5: Ilha Isabela: Baía Urbina e Gruta Tagus
Pequeno-almoço a bordo e navegação através do canal Bolivar até à baía Urbina situada na costa Oeste da ilha Isabela e no sopé
do Vulcão Salcedo.
Após desembarcarmos, faremos uma caminhada de cerca de 2 horas através de um trilho marcado para observarmos conchas e
corais que se encontram emersas. Durante a caminhada, também encontraremos uma larga colónia de iguanas-marinhas,
tentilhões-de-Darwin, tartarugas-gigantes (Junho-Setembro) e várias aves marinhas como corvos-marinhos.
Depois da caminhada, teremos oportunidade para mais uma atividade de mergulho em apneia ou snorkeling para explorar a costa
da baía e observar pinguins e outras aves.
Almoço a bordo e visita à gruta Tagus, refúgio antigo de piratas e corsários e que deve o seu nome ao HMS (Her Magesty Ship)
chamado Tagus aqui ter parado em 1814 para observar tartarugas-gigantes. No topo da falésia que suporta a gruta, encontra-se o
Lago Darwin, uma cratera coberta por água salgada.
Após o desembarque, iremos explorar a região a pé, subindo através da «Palo Santo Forest» para chegarmos ao Lago Darwin,
onde teremos espetaculares vistas da região, sobretudos para os vulcões Darwin (1330m) e Wolf (1707m). A caminhada terá uma
distância de cerca de 2 km e uma duração de cerca de 2 horas.
Faremos ainda, um passeio de "Zebro" (uma pequena embarcação) até às falésias da gruta para observar os "graffiti" históricos,
mas também ninhos de pelicanos, pinguins, gansos-patola, corvos-marinhos, entre outras espécies.
Poderemos mergulhar nas águas da gruta.
Regresso à embarcação e jantar a bordo
6: Ilha de Santiago: Puerto Egas - Ilha Sombrero Chino

Pequeno-almoço a bordo.
Ida para a Ilha de Santiago, situada a Nordeste da Ilha Isabela, Santiago também é conhecida pela ilha James ou San Salvador.
Visitaremos «Puerto Egas» ou «James Bay» e passearemos nas suas areias de cor negra, de origem vulcânica para continuarmos
através de um trilho marcado na rocha até à chama «Salt Crater» e com a duração de 1hora e 30 minutos e cerca de 2 quilómetros.
Durante a caminhada, poderemos observar os emblemáticos tentilhões-de-darwin, que inspiraram Darwin na sua célebre teoria da
Evolução das Espécies, mas também poderemos observar falcões endémicos das Galápagos, iguanas-marinhas, caranguejos-sally,
focas e leões-marinhos. No final, ainda poderemos dar um mergulho e saborear as suas belas águas.
Almoço a bordo.
Depois do almoço, rumamos para a Ilhota chamada «Sombrero chino», localizada a 100 metros ao largo da Ilha de Santiago, tendo
a particularidade de ambas as ilhas, estarem separadas por uma belíssima lagoa de águas turquesas.
Desembarcaremos na ilha para uma curta caminhada onde iremos observar os túneis de lava. A árida paisagem é pontuada por
endemismos locais como o «lava cactus» e o «Galapagos Sesuvium». Poderemos ainda mergulhar em apneia (snorkeling) antes de
regressar à embarcação.
Jantar e noite a bordo.
7: Ilha de Santa Cruz: Centro de interpretação Charles Darwin - Observação de tartarugas
Pequeno-almoço a bordo e desembarque na Ilha de Santa Cruz, a ilha com mais população humana de todo o arquipélago. Há um
total de 5 ilhas habitadas.
Visita ao centro de interpretação Charles Darwin situado em Puerto Ayora, a capital turística do arquipélago. Na visita ao centro
interpretativo, iremos conhecer com mais detalhe as tartarugas-gigantes das Galápagos, nomeadamente o seu modo de reprodução
e de criação. O centro pertence à Fundação Charles Darwin, uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada ao estudo
científico das Ilhas Galápagos desde 1959.
Depois do almoço, visita à «Quinta Primicias» onde poderemos observar a tartaruga-gigante das Galápagos no seu habitat natural.
Com efeito, as tartarugas são facilmente localizáveis, podendo ser encontradas em terra, alimentando-se de ervas e folhas. Nesta
região da Ilha de Santa Cruz, também poderemos observar algumas aves como garças, tordos, tentilhões, entre outras espécies.
Depois da caminhada, regressamos à embarcação para jantar e noite a bordo.
8: Ilha Isabela: Ilhéu Tintoreras - Centro de reprodução Arnaldo Tupiza
Pequeno-almoço. Visita os Ilhéus Tintoreras, estão localizados ao largo do Porto Villamil na ilha Isabela.
Desembarcaremos na sua calma baía de águas azul-turquesa e onde poderemos observar leões-marinhos, tartarugas-marinhas,
iguanas, raias, entre outras espécies. A baía encontra-se ligada ao mar por um baixio e quando a maré vaza, a entrada fica fechada,
permitindo a observação no recife de alguns grandes peixes, como tubarões.
Almoço a bordo e visita ao Centro de reprodução Arnaldo Tupiza. Este centro interpretativo desenvolve um programa de
reprodução e reintrodução de tartarugas no seu habitat natural, nomeadamente na costa sul da Ilha Isabela.
Também iremos desembarcar para numa caminhada de cerca de 30 minutos numa zona húmida, caracterizada por praias de areia,
falésias rochosas e mangais, onde poderemos encontrar as principais espécies de aves-migradoras das ilhas, como os maçaricos,
falaropo-de-wilson, águia-pesqueira, entre muitos outros.
Regresso à embarcação, jantar e noite a bordo.
9: Ilha de Santa Cruz: Ilha Rabida - Cerro Dragon
Pequeno-almoço a bordo, ida para a Ilha Rabida, situada no centro geográfico do arquipélago e uma das ilhas com mais variadas
formações vulcânicas das Galápagos e um fantástico local para mergulho em apneia (snorkeling).
Iniciaremos a visita as suas famosas praias de areia de cor acastanhada e após uma fácil caminhada de cerca de 1 hora,
chegaremos a um local com vistas inesquecíveis. A ilha também é um paraíso para observar aves pois aqui as espécies mais raras
são abundantes, há cerca de nove subespécies de tentilhões, o papa-moscas-das-galapagos, falcão-das-galapagos,
pelicano-castanho, entre outras espécies.
Almoço a bordo e visita ao Cerro Dragon, onde faremos uma caminhada até à hiper salina lagoa (mais salgada que o oceano) que
se localiza atrás da praia e onde poderemos observar flamingos, entre outras espécies de aves. Há um trilho até um miradouro,
onde seremos recompensados por majestosas vistas para a baia, além de ser um local de nidificação de iguanas.
Jantar e noite a bordo.
10: Ilha de Santa Cruz - Baltra. Voo Baltra - cidade de origem
Pequeno-almoço a bordo e visita de bote à Baía da Tartaruga Negra ou Black Turtle Bay, que consiste numa praia de águas claras
onde poderemos observar leões-marinhos e tartarugas-negras, assim como várias espécies de aves. Depois da visita, iremos para o
aeroporto de Baltra, onde voarmos de regresso à cidade de origem, via Quito.
Face às ligações, poderá haver necessidade de um "stop over" em Quito com noite de hotel (valor não incluído).
Nota importante: O itinerário está sujeito a alterações, podendo o comandante da embarcação alterar o mesmo, face a condições
meteorológicas ou regulamentos internos do Parque Nacional das Galápagos.
11: Chegada à cidade de origem
Chegada a cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
Preço do Voo desde: € 1500,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Não tem.
Notas
Nota 1: GMT/UTC -5 ()
Nota 2: Electricidade
Corrente eléctrica: 120 V / 127 V
Frequencia: 60 Hz
Tipo de tomada/s: consulte http://electricaloutlet.org/
Nota 3: http://www.numbeo.com/cost-of-living/
Nota 4: Nota importante: O itinerário está sujeito a alterações, podendo o comandante da embarcação alterar o mesmo, face a condições
meteorológicas ou regulamentos internos do Parque Nacional das Galápagos.

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Embarcação classe turística em cabines duplas;
Água potável, chá, café durante o cruzeiro;
2 Noites de hotel em Quito de classe turística em quarto duplo;
Acompanhamento de Guia/naturalista bilingue (espanhol/inglês) durante o cruzeiro;
Refeições de acordo com o itinerário;
Transporte de e para o aeroporto em Quito e Baltra;
Equipamento de snorkelling ou mergulho de superfície incluído a bordo;
Seguro e assistência em viagem;
Imposto Ingala - Galápagos.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voo internacionais;
Voos domésticos (Quito-Baltra-Quito);
Taxas de aeroporto;
Entrada no Parque Nacional das Ilhas Galápagos (100 USD);
Todos os extras pessoais (internet, lavandaria, etc.);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Qualquer item não mencionado como incluído;
Bebidas extras (refrigerantes, alcool, etc).

Actividades opcionais
Aluguer equipamento por pessoa:
• Equipamento de Snorkeling: 35 USD
• Fato de neoprene: 35 USD

Equipamento
Cabeça:

• Chapéu de sol
• Óculos de sol
Tronco:
•
•
•
•

T-shirts
Forro polar
Impermeável leve
Fato de banho

Pernas:
• Calças de trekking leves (por exemplo - convertíveis em calções)
• Calções
Pés:
• Sapatos de caminhada
• Sandálias de água

• Saco maleável de 70 - 90 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**
• Toalha sintética de trekking - pack towel
• Bolsa de documentos e dinheiro (com apoio no pescoço)
• Pequeno cadeado para trancar o saco de viagem
• Mochila de dia/ trekking de cerca de 25 Litros com cobertura impermeável.
• Lanterna frontal e pilhas alcalinas de substituição
• Navalha multiusos, tipo exército suíço (opcional)
• Kit básico de primeiros-socorros (opcional)
• Máquina fotográfica
**Estojo de higiene: material de banho; protector solar; protector labial; toalhetes; repelente de insectos; lenços de papel e toalhetes

Documentação
É necessário ter o 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
- Deverá ter um passaporte em rigor, com um mínimo de 6 meses de validade a partir de saída do país visitado.
- Caso o seu voo faça escala nos EUA terá de tratar:
Visto electrónico de entrada ESTA. Veja este link:
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/esta
▪ Caso desde 2011 tenha estado em algum dos países: Irão, Iraque, Somália, Sudão,
Síria ou Iémen, não poderá tirar o ESTA mas sim um visto acedendo a este site:
ais.usvisa-info.com
Este visto demora mais tempo que o ESTA e por isso deve ser tratado de imediato.
Saiba mais informação aqui:
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program/visa-waiver-program-improvement-and-terrorist-travel-prevention-act-faq
- Viajantes com mais de 75 anos, sob consulta para avaliação da situação.
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