
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Alexandra Pelú-
cia durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para per-
curso Lisboa / Quito / Lisboa, em voos regulares
Ibéria, com direito a 1 peça de bagagem até 23 kg;
• 7 noites de alojamento nos hotéis mencionados
ou similares, com pequeno almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa com água,
café e chá incluido (vinho incluido no jantar des-
pedida);
• Todos os transportes como indicado no progra-
ma;
• Guias locais a falarem espanhol;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no iti-
nerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no
montante de 74,25€ (à data de 09.07.2019) – a re-
confirmar e atualizar na altura da emissão da do-
cumentação);
• Acompanhamento permanente por responsável
da TRYART;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma
expressa;
• Despesas de caráter particular designados como
extras.

1ºDIA - LISBOA / 
MADRID / QUITO

06h30 – Encontro 
dos participantes no 

Terminal 1 do Aeroporto 
de Lisboa.

08h30 – Partida em voo 
Ibéria para Quito, com escala 

em Madrid.
16h00 – Chegada a Quito, 

capital do Equador e a 
primeira cidade do mundo a ser 

declarada Património da Unesco.
Transfer para o Hotel Mama 

Cuchara 5***** ou similar. Jantar e 
alojamento.

2ºDIA - QUITO
Dia dedicado à visita de Quito. Fundada 

em 1534, Quito possui o maior centro 
histórico, de toda a América. Destaque 

para a Igreja e Convento de S. Domingo, 
com subida à cúpula de onde se tem uma 

magnifica vista sobre a cidade. Segue-se o 
Convento S. Francisco com o Museu de Arte 
Religiosa e a Igreja Companhia de Jesus. 
Almoço. De tarde, a visita continua pela 
Plaza Independência, onde se encontra o 
Palácio Arcebispal, a Catedral Metropolitana 
e o Palácio do Governo. Finalizamos com a 
visita ao Museu da Cidade, antigo hospital 
São João de Deus. Regresso ao hotel. Saída 
para jantar em restaurante e alojamento.

3ºDIA - QUITO
Saída rumo ao Miradouro Panecillo, onde 
se encontra uma réplica gigante da Virgem 
de Legarda. Visita à Basílica Voto Nacional, 
com as suas gárgulas, inspiradas na fauna 
existente nas Ilhas Galápagos. Segue-se 
a visita à Capilla del Hombre-Fundacion 
Guayasamín, espaço cultural interativo com 
esculturas, murais, pinturas, entre outras 
expressões do heroísmo dos homens latino-
americanos. Almoço. Após esta refeição, 
visita ao Museu Nacional, situado na Casa da 
Cultura, exibe um extraordinário património 
histórico-cultural dos primeiros habitantes 
do Equador. Regresso ao hotel. Jantar em 
restaurante e alojamento.

4ºDIA - QUITO
Partida em direção ao norte da cidade, 
subida no Teleférico de Cuz Loma até aos 
3945m. Daqui pode-se contemplar toda a 

cidade e as montanhas que a rodeiam. Visita 
de Calacali, onde se encontra a mítica linha 
do Equador. Almoço. Visita ao Museu Solar 
Intiñan, dedicado à cultura andina. Regresso 
ao hotel em Quito. Jantar em restaurante. 
Alojamento.

5ºDIA - QUITO / PAPALLACTA / AMAZÓNIA
Em hora a indicar saída para a Amazónia 
Equatoriana. Passagem por Papallacta, 
pequena povoação localizada entre os 
vulcões El Cayambe e El Antisana, rodeada 
de vegetação típica e águas termais. 
Chegada a Punta Ahuano, cidade portuária 
junto ao rio Napo. Partida em embarcações 
para passeio de cerca de 15 minutos, até 
ao Hotel Casa del Suizo 4**** ou similar, 
em plena Amazónia. Almoço. Tarde livre 
para usufruir da piscina do hotel. Jantar e 
alojamento.

6ºDIA - AMAZÓNIA
Estadia em regime de pensão completa no 
hotel. Saída a pé com guia especializado, 
através de bosques primitivos, onde se 
podem observar várias espécies de aves, 
insetos e uma grande variedade de árvores 
e plantas medicinais. Numa pequena ilha 
fluvial, oportunidade de aprender a construir 
uma balsa com materiais encontrados na 
natureza e navegação no rio Napo. Visita à 
Casa das Borboletas. Alojamento.

7ºDIA - AMAZÓNIA / QUITO
De manhã, partida rumo a Quito. Check-in 
no Hotel Mama Cuchara 5***** ou similar. 
Almoço. Tempo livre para descanso. 
Transporte ao Restaurante Paamari, onde 
será servido o jantar de despedida. Regresso 
ao hotel e alojamento.

8ºDIA - QUITO / MADRID
Manhã e almoço livre. Pelas 14h, transfer 
para o aeroporto.
17h50 – Partida em voo Ibéria rumo a Lisboa, 
com escala em Madrid. Noite a bordo.

9ºDIA - MADRID / LISBOA
16h05 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

De uma beleza natural indiscritível, o Equador, um 
país que todos ambicionam visitar, surpreende 
também pelo seu rico  património cultural, 
devido, às várias e intensas dicotomias que o 
identificam. Logo à cabeça, uma distribuição 
espacial entre o hemisfério norte e o 
hemisfério sul, que lhe determina o nome, 
mas também o profundo contraste entre as 
montanhas andinas, majestosos vulcões 
e as selvas amazónicas, sem olvidar a 
herança histórica onde se mesclam 
memórias indígenas e castelhanas, 
incluindo influências portuguesas.  
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EQUADOR
COM ALEXANDRA PELÚCIA

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

4.200€

680€

Equador 
Expedição à Metade 
do Mundo 01 A 09 SETEMBRO 2022


