




Decameron Explorer destaca-se como uma agência de turismo receptivo com 
longa experiência no ambiente de turismo. Com os serviços de Decameron 
Explorer, você pode satisfazer todas as expectativas de alcançar a logística 
perfeita para incentivos de grupo, que respondem, convenções, entre outros.
Decameron Explorer Explorer é o enlace direto á melhor cadeia de hotéis “Tudo 
Incluído” de Centro e Sul America, “Decameron Hotels”. Para passear, Decameron 
Explorer oferece excelentes programas em cada destino e o melhor serviço de 
transporte na categoria para você. Temos também serviços V.I.P.

Decameron Explorer oferece uma excelente infra estrutura de serviços 
receptivos para acomodar as necessidades dos seus clientes. Nos aeroportos de 
cada destino dispomos de pontos de atendimento para os nossos passageiros, 
pessoal permanente com licenças especiais de entrada ao cais internacional, 
áreas de migração y alfândegas. Graças a essa infra estrutura, podemos 
providenciar identificação de bagagem para agilizar o processo de distribuição 
aos quartos de hotel. Com o apoio dos guias, também gerir o pré-registo para os 
grupos durante a viagem aos hotéis, a fim de facilitar o check-in nas recepções.
Atualmente, temos escritórios atenção personalizada no Panamá, El Salvador, 
Equador e Colômbia, Haití e Perú. Dentro do pessoal a trabalhar para Explorer 
tem profissionais na gestão de grupos, incentivos, convenções, que estão sempre 
atentos desde o início da negociação até a execução.

Por esta e muitas outras razões, nós convidamos você a utilizar o nosso serviço 
com um excelente serviço garantido e comodidade para seus clientes.

SERVIÇOS

Entre os serviços oferecidos pelo Decameron Explorer (DMC), destacamos: 
• Circuitos turísticos em combinação com hotéis de cidade e de montanha. 
• Reserva e vendas de bilhetes aéreos. 
• Gestão e logística de vôos charter, Traslados de grupos privados.
• Excursões eco turísticas, culturais e históricas, de aventura de pesca e 

de mergulho.

• Circuitos turísticos em Panamá, Equador combinação com Galápagos, 
visitar a Metade do Mundo, Otavalo; El Salvador (Com extensões a 
Honduras e Guatemala) e Colômbia em combinação com as Caraíbas, 
em destinos como as Ilhas de San Andrés e Providencia, a inigualável e 
histórica Cartagena, o Hotel Temático Panaca e a exótica Amazônia.

• Programas para grupos de incentivos e convenções (personalizadas para 
cada cliente)   com posibilidades de hospedagem, alimentação, traslados, 
entretimento, desportos, etc.

• Atendimento personalizado nas bancas de vendas e atendimento ao 
publico nos lobby de cada hotel 7 dias por semana.

 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Uma frota completa de veículos, embarcações e aviões garantem um serviço de 
excelência em todas as nossas excursões, passeios ecológicos e transferências. 

RECURSOS HUMANOS

Somos uma equipe de organizadores, coordenadores e guias profissionais com 
mais de 10 anos de experiência no atendimento a cruzeiros e charters, que podem 
dirigir excursões aos lugares mais interessantes de cada pais com fluência em 
vários idiomas (Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano , Português, Francês, Russo).

SAÚDE E SEGURANÇA DO PROGRAMA (HACCP)

Decameron Explorer tem uma equipe de coordenadores e auditores para a 
realização de normas e regulamentação na segurança alimentar. O HACCP é 
um programa de controle para manipulação de alimentos e se concentra em 
promover a sua segurança através da identificação e monitoramento de riscos 
com medidas adequadas de controle em pontos críticos, reduzindo o risco de 
doenças transmitidas por alimentos para clientes e reduzindo assim o número 
de reclamações. Este auditoria equipe dos restaurantes utilizados em viagens 
de campo e proporciona saúde básica e procedimentos de segurança para a 
nossa comida e os fornecedores de bebidas.



ROYAL DECAMERON MOMPICHE BEACH RESORT, encontra-se situado a 2 horas e 15 minutos do aeroporto General Rivadeneira na verde Província de Esmeraldas, 
nome merecido pela sua beleza natural. Rodeada por um bosque tropical húmido e com centenas de quilômetros de praias, esta província é conhecida a nível 
mundial pelos amantes do SURF e desportos marinhos de vela. 

Como complemento à oferta hoteleira, Decameron Explorer oferece múltiples alternativas neste maravilhoso destino, desde caminhadas por veredas e cascatas, 
passeios a cavalo por praia e montanha, exploração das águas do Pacífico em mergulho, SURF, pesca, snorkeling e navegação, até experiências de contacto directo 
com as comunidades desta região, reconhecidas pela amabilidade e cordialidade das suas gentes, pela sua deliciosa gastronomia e variada historia local.

Toda a nossa oferta está apoiada numa logística completa de traslados, seguros e guias especializados, garantindo assim uma experiência inesquecível num 
destino seguro com as melhores comodidades ao melhor estilo TUDO INCLUIDO.

Beleza indiscutível



Os Tsachilas são um grupo étnico distribuído em comunas situadas ao redor 
de Santo Domingo de Los Tsáchilas, ao ocidente de Equador.  São conhecidos por 
“colorados”, devido ao seu costume de pintar o corpo e os cabelos de vermelho, 
usando um pigmento natural preparado com a semente do achiote.

Uma visita a esta comunidade proporciona uma ocasião única para viver um 
intercambio cultural excepcional, conhecendo elementos da sua identidade como 
a língua, a alimentação, as manifestações artísticas e as práticas medicinais 
tradicionais, afamadas pelos seus poderes curativos. 

 

A saída da excursão depende destas condições:

Grau de dificuldade:  I. 
Mínimo: 6 pessoas · Máximo: 20 pessoas (por guía)
Inclui: Transporte terrestre, lanche, hidrataçao, entrada, guia nativo.
Recomendações: Calças, sapatos desportivos, protetor solar, repelente de 
insectos, chapéu, óculos de sol.
Importante: O guia se reserva o direito de não admitir qualquer participante que 
não cumprir estes requisitos, ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas 
(sem direito a reembolso).

SAÍDA: 8:00 A.M. ·  REGRESSO: 6:00 P.M.

DOS TSÁCHILAS
V I S I T A  À  C O M U N I D A D E  



O nome da Reserva Ecológica Mache Chindul vem das cordilheiras menores 
sobre as que se situa, último obstáculo antes de chegar ao oceano Pacífico 
desde o interior do continente.  Conta com 119.172 hectares que protegem 
remanescentes de bosques tropicais húmidos e secos de elevações desde 200 
a 800 m de altitude nos cumes das montanhas.

A reserva contém um dos últimos remanescentes de bosque tropical muito 
húmido da Costa Equatoriana e tal vez do mundo, caracterizado pela sua altíssima 
biodiversidade e surpreendentes níveis de endemismo.  Nesta região nascem 
mais de 30 bacias hidrográficas; na flora típica desta zona predominam as árvores 
de dossel pertencentes a diferentes famílias.  Encontra-se grande variIdade de 
aves, repteis, mamíferos e anfíbios.  Entre os seus principais atrativos estão 
as cascatas, que vão desde pequenas nascentes até monumentais cataratas, 
proporcionando aos visitantes uma emocionante experiência de contato direto 
com a natureza no seu estado mais puro.

 A saída da excursão depende destas condições:

Grau de dificuldade:  III. 
Mínimo: 6 pessoas · Máximo: 10 pessoas
Duração: 8 horas · Idade minima recomendada: 12 anos
Inclui: Transporte terrestre, cavalos (1 por pessoa), lanche, almoço, hidrataçao, 
guia nativo, entradas. . 
Recomendações: Pcalças e camisa manga comprida, galochas, repelente de 
insectos, chapéu, protetor solar, óculos de sol.
Importante: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem 
pessoas com afecções de coluna ou operações recentes. O guia da excursão 
reserva-se o direito de não admitir a algum participante que não cumpra estes 
requisitos ou pessoas sob a influencia do álcool ou outras drogas (sem direito 
a reembolso) 

MACHE CHINDUL
C A S C A T A S  D E 



O passeio começa com uma viagem em transporte terrestre de 
aproximadamente 10 minutos até a cidade de Mompiche, onde você visitará 
uma fazenda tradicional onde poderá ver uma amostra de plantações de balso, 
toranja, laranja, abóbora, coqueiros e belas helicônias, além de pequenas 
fazendas de camarão, um projeto de apicultura, criação de porcos, cavalos de 
carga e uma plantação de cacau, esta última muito característica da região. 
Após esta visita, haverá um passeio até a praia, um percurso rodeado por uma 
bela paisagem que combina montanhas com vegetação abundante na área, 
pássaros e macacos bugios.

Junto com o som das ondas e uma excelente vista do Mirador del Suspiro, 
fazem deste passeio uma experiência para os sentidos. Na volta, você descansará 
um pouco em uma típica cabana com redes, acompanhado pela brisa do mar.

A saída da excursão depende destas condições:

Grau de dificuldade:  I.
Mínimo: 2 pessoas · Máximo: 20 pessoas
Duração: 2 horas aproximadamente 
Caminhada na finca: 40 minutos aproximadamente.
Idade minima recomendada: 5 anos · Idade máxima: 70 anos
Inclui: Guia local.
Recomendações: Roupas e calçados confortáveis, repelente, proteção protetor 
solar, chapéu, óculos de sol.
Nota: A saída deste passeio dependerá das condições marítimas.
Importante: Esta excursão não é recomendada para mulheres grávidas ou 
pessoas com problemas de coluna ou operações recentes. O guia turístico 
reserva-se o direito de não admitir qualquer participante que não cumpra 
estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a 
reembolso).

DEL SUSPIRO
C A M I N H A D A  A O  M I R A D O R



Equador caracteriza-se por cultivar diferentes espécies de cacau tipo 
exportação, que são a matéria prima de diferentes marcas a nível mundial.

Desde os princípios de 1600 existem indícios de cultivos de cacau em Equador, 
os quais se expandiram pelas margens a montante do Rio Guayas e dos seus 
afluentes, o Daule e o Babahoyo, o que deu origem ao nome “Cacao Arriba”. 
Esta variIDADEe nacional, reconhecida mundialmente pelo seu aroma floral, é 
produzida exclusivamente em Equador.

Apreciar o processo produtivo desde a sementeira, passando pela colheita, 
secagem e elaboração artesanal das barras de cacau, é uma experiência que 
se pode viver numa fazenda tradicional. De especial importância, é-nos dado 
a conhecer todo o processo de cultivo  orgânico que nos oferece um produto 
sadio, delicioso e da maior qualidade.

A saída da excursão depende destas condições:

Mínimo: 5 pessoas · Máximo: 20 pessoas
Inclui: Transporte terrestre, visita a fazenda de cacau, observação do processo 
produtivo do cacau, hidrataçao, lanche, guia nativo.
Recomendações: Calças, ou botas confortáveis Sapatos (dependendo 
determinada época), repelente de insetos, chapeu, Protetor solar, sol oculi.

SAÍDA: 8:00 A.M. ·  REGRESSO: 12:00 P.M.
SAÍDA: 1:00 P.M. ·  REGRESSO: 5:00 P.M.

CACAO
P R O C E S S O  P R O D U T I V O  D O 



Venha conhecer a bela capital do Equador. Quito cidade andina cercada por 
vulcões e vales com encantos naturais e culturais, onde destacam a arquitectura 
e a gastronomia, que lhe vao deslumbrar e fazer você aproveitar cada passo 
nesta cidade. 

Comece o dia vendo o maior centro histórico da América Latina, onde você 
pode sentir o tempo parou de visitar as praças, igrejas e edifícios antigos que 
datam de 1530. Continuamos o passeio conhecendo El Panecillo, onde você pode 
desfrutar da melhor vista do que a Virgen de Legarda protege do alto. Fique com 
uma bela recordação da sua passagem através de Quito, ao visitar o Mercado de 
Artesanato da cidade. E, finalmente, a sua viagem ao Equador seria incompleta 
sem ir a La Mitad del Mundo, onde você terá o privilégio de estar ao mesmo 
tempo nos dois hemisférios em que se divide  o nosso planeta.

A saída da excursão depende destas condições:

Mínimo: 7 peronas · Máximo: 20 pessoas (por guía)
Inclui: Transporte terrestre, guia profissional, entrada para o bolo eo Equador
Não inclui: : Ingressos para outros monumentos e igrejas, almoço.
Recomendações: Roupas frio, chapéu, luvas, protetor solar, calçado confortável 
e óculos escuros.

SAÍDA: 3:00 AM. ·  REGRESSO: 11:00 P.M.

TERRA
Q U I T O



Atacames é a praia natural mais grande do Equador e uma das mais próximas 
à capital, Quito, o que o transforma no balneário mais concorrido e popular do 
país. A cidade de Atacames tem uma grande vida noturna, especialmente nos 
fins de semana e durante as férias; sua oferta de discotecas e clubes de dança, 
tem servido de lançamento dos mais recentes sucessos de todo tipo de música 
tropical: salsa, merengue e reggaeton.

Tem diversidades de barracas típicas ao longo do seu colorido passeio 
marítimo, com artesanato própria do país e joalheria tradicional, assim como 
agradáveis sítios para passar um momento à beira do mar, acompanhado de 
boa música e bebidas.

A saída da excursão depende destas condições:

Mínimo: 6 peronas · Máximo: 40 pessoas
Inclui: Transporte terrestre em veículos confortáveis, guia acompanhante, 
souvenir e bebidas (2 por pessoa cerveja ou suco) em um dos bares da praia.
Duração del Tour: 5 Horas

SAÍDA: 4:00 P.M. ·  REGRESSO: 9:00 P.M.

 ATACAMES
A T A R D E C E R  E M



Esmeraldas também chamadas “La província verde” ou capital do ritmo, onde a 
maioria dos habitantes é de raça negra, quem se destacam por sua alegria e estilo 
para dançar; está situada na costa no ocidental do país e suas praias são uns de 
seus principais atrativos. Sua capital, que leva o mesmo nome, possui uma variada 
oferta de serviços turísticos principalmente no Terminal Turístico de Las Palmas 
(das Palmeiras), o que lhe permite a seus visitantes disfrutar do sol, areia, mar, brisa. 
Esta terra mantem viva uma rica tradição artesanal, adquirida de pais a filhos, no 
transcurso do terminal existem diferentes tendas onde encontrará os mais belos 
objetos da cultura popular, tanto do povo negro como das nacionalidades indígenas 
cachê e épera, confeccionados em materiais sustentáveis do meio como a tagua, a 
coco, a chanta, a damagua, a balsa, a rampeada, entre outros.

Esmeraldas possui um Porto Pesqueiro Artesanal, que se constitui como uma 
obra de infraestrutura portuária e de serviços complementares, o qual possibilita 
a incorporação da atividade turística como motor de reativação social, cultural 
e econômica. Finalmente realizaremos uma visita ao redor de Santa Cruz, onde 
poderá disfrutar da visita de grande parte da cidade. 

A saída da excursão depende destas condições:

Grau de dificuldade:  3 horas. 
Mínimo: 2 pessoas · Máximo: 3 pessoas
Inclui: Transporte terrestre em veículos confortáveis, guia condutor. Saída, 
coordenasse desde a cidade de Esmeraldas. 
Duração Tour: 3 horas.

ESMERALDAS
P E R C U R S O  P A N O R Â M I C O 

D E S D E  E S M E R A L D A S



CONTATOS
N O S S O S

M O M P I C H E

EDUARDO PINTO – GERENTE DECAMERON EXPLORER EQUADOR
gerencia.explorerecua@decameron.com 
Tel.: +593 6 299 7311   · Cel: +593 989326665

CHEFE DE RECEPÇÃO MOMPICHE 
ecuador.receptivosexplorer@decameron.com 

Tel.: +593 6 299 7311 Ext. 8069-8070-8071 
Cel: +593 9 9146 0886 · Fax.: + 593 6 299 7322




