


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 à 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 infraestrutura 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 infraestrutura, 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 Providência, 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 possibilidades de 
hospedagem, alimentação, traslados, entretimento, desportos 
etc.
• Atendimento personalizado nas bancas de vendas e 
atendimento ao publico nos lobbys 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.



Punta Sal é um destino extraordinário, localizado no estado de Tumbes, Província de Contralmirante Villar, ao Norte do Peru. Sua excelente localização 
oferece sol durante todo o ano, suas águas cálidas contrastam de maneira especial com desertos, bosques e santuários naturais graças sua aproximação 
com a região do Pacífico Este Tropical.

Estas excelentes condições asseguram uma experiência inesquecível para todos os gostos. Com Decameron Explorer poderá desfrutar desde Pesca, 
Navegação pela Rota Hemingway e uma Visão da Vida Marina até Caminhadas Ecológicas, manguezal e experiências de Aventura.

Cenários Naturais



Passeio de canoa pelos estuários, onde você terá uma experiência 
inesquecível apreciando belas paisagens de manguezais e pântanos de águas 
calmas com observação da Biodiversidade Biológica e estampas tradicionais 
(caranguejo, conchas negras, pescadores). Haverá uma caminhada pela Trilha 
Artificial Escura, onde você poderá apreciar a fixação do Manguezal através de 
suas raízes aéreas e ouvir sons de conchas negras, o chilrear dos pássaros e sons 
ambientais. Você conhecerá os túneis do Mangle e a extração de caranguejos.

A saída da excursão depende das seguintes condições:

NÍVEL DE DIFICULDADE: I. 
MÍNIMO: 6 pax · MAXIMO: 40 pax
INCLUI: Transporte terrestre e marítimo, guia acompanhante em espanhol, 
entrada na área protegida, demonstração de extração de conchas ou caranguejos, 
hidratação.
RECOMENDAÇÕES: Roupa e sapatos cômodos, bonés ou chapéu, bloqueador solar, 
repelente, lentes de sol, wet shoes ou sapato de água, toalha e roupa adicional.
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendada para mulheres grávidas, nem 
pessoas com afeição cardiopulmonares, de coluna ou operações recentes. 
Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não admitir 
a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixas a 
influência de álcool as drogas (sem direito a reembolso).
NOTA: Dependendo das marés, o itinerário do recorrido pode variar.

SAÍDA: DE ACORDO COM AS MARES  !  REGRESSO: DE ACORDO COM AS MARES

“É importante ter em conta que dependendo do clima e das condições 
marítimas esta atividade pode ser cancelada. de igual maneira a 

visibilidade da fauna e flora marítima está limitada a fatores naturais”

DE TUMBES
S A N T U Á R I O  N A C I O N A L  M A N G U E Z A L E



Deslocamo-nos ao pitoresco Puerto Pizarro, a poucos quilômetros da cidade 
de Tumbes, para iniciar uma travessia entre mangues mais jovens, visitando 
atrativos como o Zoocriadeiro de crocodilos, que albergam na atualidade cerca 
de 344 animais, onde além disso pode-se conhecer seu ciclo de vida completo. 
Visita panorâmica de Tumbes.

 

A saída da excursão depende das seguintes condições:

NÍVEL DE DIFICULDADE: I.
MÍNIMO: 6 pax · MAXIMO: 50 pax
INCLUI: Transporte terrestre e marítimo, guia acompanhante espanhol, entrada 
aos sítios e hidratação.
RECOMENDAÇÕES: Roupa e sapatos cômodos, boné ou chapéu, bloqueador 
solar, repelente, lentes de sol, wet shoes ou sapatos de água e roupa adicional.
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendada para mulheres grávidas, nem 
pessoas com afeição cardiopulmonares, de coluna ou operações recentes. 
Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não admitir 
a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixas a 
influência de álcool as drogas (sem direito a reembolso).

SAÍDA: DE ACORDO COM AS MARES  !  REGRESSO: DE ACORDO COM AS MARES

“É importante ter em conta que dependendo do clima e das condições 
marítimas esta atividade pode ser cancelada. de igual maneira a 

visibilidade da fauna e flora marítima está limitada a fatores naturais” 

PORTO PIZARRO
M A N G U E S  D E



A Prática da pesca no Peru e muito rica devido à imensa variedade existente. 
Este país ocupa o segundo lugar na produção mundial de espécie aquática. Na 
costa do Norte peruano e uma zona excepcional para a pesca de altura, frente a 
estas costas capturo o recorde mundial de pesca, um Merlin negro de 1560 libras. 
Aqui convergem a corrente marinha fria do Humboldt e a qualidade Del Nino. Este 
produz condições únicas no mundo, porque Punta Sal e suas zonas confiantes 
fazem realidade o sonho dos amantes da pesca, em uma excursão que os levara 
em buscar encontrar impressionantes espécies marinhas como o Merlin rallado, 
o Merlin negro, o atum alerta amarelo, o Wahoo e o dourado. Em companhia de 
uma tripulação com ampla experiência subministro de equipamentos completos, 
poderá desfrutar de uma deliciosa jornada de pesca de altura.

Características do Yaté Frenesí:
Boston Wailer de 29 pés, 2 motores fora de bordo Mercury Optimax de 200 HP
cada um Conta com banheiro e cabine interna.

A saída da excursão depende das seguintes condições:

NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 4 pax · MAXIMO: 4 pax
INCLUI: Equipes completos de pesca: cana e pesca, carretel amostras especiais, 
Tripulação com experiência em pesca e navegação (idioma espanhol), bebidas.
RECOMENDAÇÕES: Roupas sapatos cômodos, Boné ou chapéu, bloqueador solar.
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendada para mulheres grávidas, nem 
pessoas com afeição cardiopulmonares, de coluna ou operações recentes. 
Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não admitir 
a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixas a 
influência de álcool as drogas (sem direito a reembolso). As espécies de peixes 
bicudos como o Merlin, o peixe vela, ou espada serão devolvidos ao mar.

SAÍDA: 05:00AM  !  VOLTA: 3:00PM

“É importante ter em conta que dependendo do clima e das condições 
marítimas esta atividade pode ser cancelada. de igual maneira a 

visibilidade da fauna e flora marítima está limitada a fatores naturais”

PESCA DE ALTURA
N O V E M B R O  A  M A I O



Nesta expedição percorreremos a zona de maior biodiversidade marina do 
Peru e uma das mais importantes do mundo onde apreciaremos espécies como 
delfins, tartarugas marinas, lobos do mar e múltiplas aves marinas que habitam 
esta zona durante todo o ano. Iniciamos cedo abordando uma embarcação no 
gás dos Órgãos e zarparemos em direção à plataforma inativa. Esta plataforma 
se converteu em um ecossistema próprio onde poder-se-ão apreciar diferentes 
tipos de aves migratórias e locais, assim como também os lobos de mar. 
Finalmente retornaremos com destino ao cais dos Órgãos não sem antes parar 
na bela caleta El Ñuro, conhecida área de observação de tartarugas marinas 
onde disfrutaremos do nado em seu habitar-te, o qual faz que a experiência seja 
sublime.

A saída da excursão depende das seguintes condições:

NÍVEL DE DIFICULDADE: I · IDADE MÍNIMA: 6 anos
INCLUI: Transporte terrestre e Marítimo, experta tripulação em identificação de 
fauna marina e em navegação (idioma espanhol), bebidas hidratantes, e jalecos 
salva-vidas, cordéis e isca.
RECOMENDAÇÕES: Roupa e sapatos cômodos, boné ou chapéu, protetor solar, 
traje de banho e toalha.
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres gravidas, 
pessoas com problema de coluna ou pessoa sob a influencia de álcool ou drogas. 
O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante que 
não cumpra com estes requisitos ou (sem direito a devolução).

SERVIÇO COMPARTILHADO:  SAÍDA: 7:15 AM / REGRESSO: 1:30 PM
MÍNIMO: 10 Pax · MAXIMO: 30 Pax

SERVIÇO PRIVADO:  SAÍDA: NA TARDE
MÍNIMO: 10 Pax · MAXIMO: 10 Pax

Não disponível na temporada de observação de baleias
“É importante ter em conta que dependendo do clima e das condições 

marítimas esta atividade pode ser cancelada. de igual maneira a 
visibilidade da fauna e flora marítima está limitada a fatores naturais”

MARINA
V I D A



A somente 25 quilômetros ao sul de Punta Sal, as instituições uma tentadora 
alternativa para aqueles que buscam maior tranqüilidade junto a um povo 
que oferece tudo. Devido à qualidade corrente marinha equatorial e também 
conhecida como corrente do Nino, predomina nesta ecorregião do mar tropical 
uma temperatura por meio de ao redor de 24 c, frente às regiões de Tumbes e 
ao norte da Piura. Nossas embarcações os levaram desde os Órgãos até Cabo 
Blanco em um recorrido onde e possível avistar a impressionante fauna marinha 
de Piura. Lobos marinhos, grupo de golfinho nariz de garrafa, dezenas comum, 
tartarugas marinhas e coloridas pequenas patas azuis podem ser parte desta 
maravilhosa aventura.

O que varão dependera da natureza. Logo terão em uma Bahia protegida 
a onde você poderá desfrutar de um refrescante balneário marinho. E uma 
experiência memorável que desfrutar a o máximo, cessação sazonal das 
atividades.

A saída da excursão depende das seguintes condições:

NÍVEL DE DIFICULDADE: I · IDADE MÍNIMA: 6 anos 
MÍNIMO: 10 Pax · MAXIMO: 10 Pax
INCLUI: Transporte terrestre e marítimo, tripulação especializada em identificação 
de fauna marinha e de navegação (língua espanhola), bebidas hidratantes, 
coletes salva-vidas, cordas e isca (opcional), equipamento de snorkel (opcional).
NÃO INCLUI: Devido às medidas de biossegurança, o equipamento de mergulho 
não foi INCLUÍDO, cada usuário deve adquiri-lo (custo adicional)
RECOMENDAÇÕES: Roupas sapatos cômodos, Boné ou chapéu, bloqueador solar. 
Trajes de banho e toalhas.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem 
pessoas com afeição cardiopulmonares, de coluna ou operações recentes. 
Requer-se um bem-estado físico. A excursão se reserva o direito de não admitir 
a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoa baixa a 
influência de álcool as drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 07:15 A.M. VOLTA: 12:00 M

Não disponível na temporada de observação de baleias
“É importante ter em conta que dependendo do clima e das condições 

marítimas esta atividade pode ser cancelada. de igual maneira a 
visibilidade da fauna e flora marítima está limitada a fatores naturais”

IATE
P A S S E I O  D E



Durante os meses de agosto, setembro e outubro te levaram a conhecer as 
enormes baleias curvadas. Estes grandiosos arribam destas águas antárticas 
até a costa do note do peru para reproduzir-se e criar a seus baleatos. Durante 
o tour de observação de baleias e possível ver estes magnífico cetáceos, dando 
espetacular salto, nadando e mergulhando em grupo a vendo os primeiros jogos 
da criação baixos a vigilantes olhos de suas enormes mães.

Esta excursão marinha os levara a navegar desde os órgãos até Cabo Blanco 
em um amplo recorrido no que ser tem um 85% de êxito no investimento. Os 
visitantes podem contribuir com a parte científica de investigação tomando 
fotos precisa do lado ventral da parte de traz para identificação dos indivíduos 
avistados. Poderão observar também outras espécies associadas navegando na 
zona de convergência do ecossistema Frio de Humboldt e o ecossistema cálido 
equatorial.

A saída da excursão depende das seguintes condições:

NÍVEL DE DIFICULDADE: I · IDADE MÍNIMA: 6 anos 
MÍNIMO: 5 pax · MAXIMO: 30 pax
INCLUI: Transporte terrestre, água e colete salva vida, guia especializado em 
fauna marinha em espanhol.
RECOMENDAÇÕES: Utilizar jaqueta rompe-vento, toalhas bloqueador solar, 
repelente, lentes de sol Boné ou chapéu, bolsa plástica para proteger seus 
objetos pessoais. Trajes de banho e toalhas.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem 
pessoas com afeição cardiopulmonares, de coluna ou operações recentes. 
Requer-se um bem-estado físico. A excursão se reserva o direito de não admitir 
a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoa baixa a 
influência de álcool as drogas (sem direito a reembolso).

SAÍDA: 06:30 AM  !  VOLTA: 12:00 M

“É importante ter em conta que dependendo do clima e das condições 
marítimas esta atividade pode ser cancelada. de igual maneira a 

visibilidade da fauna e flora marítima está limitada a fatores naturais”

BALEIAS
O B S E R V A Ç Ã O  D E

T E M P O R A D A



A temporada de observação de baleias corcundas (Megaptera novaeangliae) 
inicia a partir da quinzena de julho até a primeira semana de novembro. Os cetáceos 
chegam ás costas do norte do Peru despois de ter viajado Miles de quilômetros 
desde as aguas mais frias do hemisfério sul. Durante estes 120 dias as baleias vem 
aparecer e dar a luz a seus baleatos. Ademais os machos exibem uma serie de saltos, 
coletazos, barbata nacos, exposições do rabo e cabeça e cânticos reprodutivos.

Iniciamos dirigindo-nos rumo a plataforma petroleira inativa onde poderemos 
observar lobos e aves marinas (pelicanos, biqueiro, comorantes e fragatas). Durante 
nossa viagem estaremos pendentes à observação de baleias assim como de delfins 
e manta raias. Finalizamos o tour na calheta El Ñuro a qual é conhecida como um 
paraíso natural de tartarugas marinas onde poderemos nadar com elas.

A saída da excursão depende das seguintes condições:

NÍVEL DE DIFICULDADE: I · IDADE MÍNIMA: 6 anos 
MÍNIMO: 10 Pax · MAXIMO: 30 Pax
INCLUI: Transporte terrestre e marítimo, agua, jalecos salva-vidas, guias 
biólogos marinos bilíngues.
RECOMENDAÇÕES: Utilizar jaqueta rompe ventos, toalha, protetor solar, lentes 
de sol, boné, bolsas plásticas para proteger seus objetos pessoais, traje de 
banho e toalha.
IMPORTANTE: Esta excursão não é aconselhável para mulheres gravidas, pessoas 
com problema de coluna ou pessoa sob a influencia de álcool ou drogas. O guia 
da excursão reserva-se o direito de não admitir algum participante que não 
cumpra com estes requisitos ou (sem direito a devolução).

SAÍDA: 6:30 AM  !  REGRESSO: 12:00 M

“É importante ter em conta que dependendo do clima e das condições 
marítimas esta atividade pode ser cancelada. de igual maneira a 

visibilidade da fauna e flora marítima está limitada a fatores naturais”

BALEIAS E TARTARUGAS
O B S E R V A Ç Ã O  D E

T E M P O R A D A



Os entardecer na costa é único. Este agradável tour nos terminar o dia de 
uma maneira muito especial, observando uma inesquecível por do sol navegando 
em um yate pelo norte do peru. Durante este especial passeio desfrutaram de 
um delicioso champagne e um esquisito petisco de queijo gourmet e frotas à 
medida que vai rodeando de uma linda paisagem a onde o mar e o céu brilharam 
em cores. Em um tour para deleitar os sentidos.

 
A saída da excursão depende das seguintes condições:

NÍVEL DE DIFICULDADE: I.

Privado:
MÍNIMO: 4 Pax · MAXIMO: 4 Pax
PRIVADO: Transporte terrestre e marítimo uma garrafa de champagne gelado, 
garrafa de água, colete salva-vidas, cooler com gelo.
Compartido:
INCLUI: Transporte terrestre e marítimo,, garrafa de água, colete salva-vidas, 
cooler com gelo.
MÍNIMO: 6 Pax · MAXIMO: 30 Pax

RECOMENDAÇÕES: Roupas sapatos cômodos, Boné ou chapéu, bloqueador solar. 
Trajes de banho e toalhas.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem 
pessoas com afeição cardiopulmonares, de coluna ou operações recentes. 
Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não admitir 
a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a 
influência de álcool o drogas (sem direito a reembolso).

SAÍDA: 03:30 PM  !  VOLTA: 8:00 PM.

“É importante ter em conta que dependendo do clima e das condições 
marítimas esta atividade pode ser cancelada. de igual maneira a 

visibilidade da fauna e flora marítima está limitada a fatores naturais” 

SUNSET TOUR 
T E M P O R A D A  D E  V E R Ã O



Conheceremos as espetaculares paisagens que oferece a zona de Cabo Blanco 
e as historias sobre a pesca do enorme Merlin, que trouxeram a especial atenção 
do Célebre escritor estadunidense Ernest Hemingway, ganhador do premio Pulitzer 
em 1953 pela novela O velho e o mar.

O percurso compreende paradas no praias, apreciando as espetaculares 
paisagens desta zona assim como seus povoados de pescadores.

O tour inclui entrada em El Alto para a visita panora^mica da cidade de Cabo 
Blanco, primeiro lugar dos torneios internacionais de surf, apreciaremos a 
espetacular paisagem desta área, bem como sua vila de pescadores a tempo libre 
para recreac~ao na praia

A saída da excursão depende das seguintes condições:

NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 5 Pax · MAXIMO: 50 Pax
INCLUI: Transporte terrestre, guia em idioma espanhol e hidratação.
RECOMENDAÇÕES: Roupas sapatos cômodo para caminhar, Boné ou chapéu, 
bloqueador solar repelente contra inseto, traje de banho, toalha e roupa para troca.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem 
pessoas com afeição cardiopulmonares, de coluna ou operações recentes. 
Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não admitir 
a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a 
influência de álcool o drogas (sem direito a reembolso).

SAÍDA: 08:00 AM / 1:00 PM
VOLTA: 1:00PM / 6:00 PM

“É importante ter em conta que dependendo do clima e das condições 
marítimas esta atividade pode ser cancelada. de igual maneira a 

visibilidade da fauna e flora marítima está limitada a fatores naturais”

HEMINGWAY TERRESTRE
A  R O T A

T E M P O R A D A



O extravagante balneário de Máncora esta localizado aos 30 minutos do hotel 
Decameron Punta sal. E um lugar perfeito para conhecer a cultura e formas de 
vida das povoações localizadas a o norte do Peru.

Seu clima e acolhedor, como lindas paisagens, gente acolhedor e cordial, 
assim como suas praias que são desejadas todo o ano. No trajeto, pode-se 
apreciar e adquirir artesanato elaborado pelos povoados.

O passeio comeca com uma visita panora^mica aos hotéis localizados nesta 
costa, antiga Rodovia Panamericana do Norte a Vichayito, o tempo restante é 
livre em uma praca artesanal onde se pode apreciar e comprar artesanatos 
feitos pelos habitantes

A saída da excursão depende das seguintes condições:

NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: N/A · MAXIMO: 100 pax
INCLUI: Transporte terrestre hotel – parque Máncora – hotel.
RECOMENDAÇÕES: Roupas sapatos cômodo, Boné ou chapéu, bloqueador solar 
repelente contra inseto lentes de sol, dinheiro efetivo para compras.
NOTA: O serviço de transporte se brinda compartindo, com ponto de encontra 
para chegada e saída no parque principal de Máncora. Trajeto a o povoado de 
Máncora e livre.

SAÍDA AM: 09:00 AM! 1:00
SAÍDA PM: 02:00 PM " 6:00

MÁNCORA
V I S I T A



Talara é uma cidade no noroeste do Peru, capital do Pariñas e da província 
com o mesmo nome. Ele está localizado no departamento de Piura, no Oceano 
Pacífico. Na cidade são as refinarias e de armazenamento grande de petróleo ao 
largo da costa norte do Peru. O porto também abriga uma grande frota de pesca 
e tem uma forte base da Força Aérea peruana. 

Na passagem para a modernidade, grandes cadeias abriram lojas como 
Promart e Plaza VEA, onde o usuário pode comprar produtos de qualidade, além 
de encontrar ofertas permanentes. 

Durante o passeio turístico que você pode ver a Catedral de Talara eo retrato 
icónico de Miguel Grau, a estátua de Jesus em Talara Alta eo monumento para a 
plataforma na praça de Talara. tempo livre para compras em shoppings.

 
A saída da excursão depende das seguintes condições:

NÍVEL DE DIFICULDADE: I 
MÍNIMO: 6 Pax · MAXIMO: 100 Pax
INCLUI: Transporte terrestre, guia acompanhante espanhol e hidratação.
NÃO INCLUI: Consumo e serviços não especificados.
RECOMENDAÇÕES: Roupas sapatos cômodo, dinheiro efetivo para compras.
IMPORTANTE: Todos os viajantes sem exceção (incluindo crianças) devem ter 
seus documentos pessoais e familiares. É de sua responsabilidade de levar toda 
a documentação para a apresentação aos controles de movimento possíveis 
que operam nas estradas peruanas. Decameron hotéis e Decameron Explorer 
não é responsável por qualquer omissão.

SAÍDA: 09:00 AM / VOLTA: 05:00 PM.

COMPRAS EM TALARA
P A S S E I O  P A N O R Â M I C O  E



Tumbes é um Estado do Noroeste do Peru. Limitado ao Oeste e Norte com 
o Golfo de Guayaquil (Oceano Pacifico), ao Este com Equador e ao Sul com o 
Estado de Piura.

Na cidade de Tumbes, se podem apreciar lindas arquiteturas desenhadas 
com Mosaicos, o terminal do Rio tumbes, Passeio Jerusalém, Parque Bolognesi 
e A Catedral. Depois deste percurso panorâmico, se brindará o tempo livre para 
compras no Mall Costa Mar, onde se encontram produtos de diferentes marcas, 
jogos para crianças, restaurantes, supermercado, cinema, serviço de caixas 
eletrônicos e farmácia; ademais há ofertas permanentes nas lojas de calçado 
e roupa.

A saída da excursão depende das seguintes condições:

NÍVEL DE DIFICULDADE: I 
MÍNIMO: 6 Pax · MAXIMO: 100 Pax
INCLUI: Transporte terrestre guia acompanhante.
NÃO INCLUI: Consumos e serviços não especificados.
RECOMENDAÇÕES: Roupa e sapatos cômodos. 
IMPORTANTE: Todos os viajantes, sem exceção (crianças incluídas), devem ter 
sua documentação pessoal e familiar correspondente, É responsabilidade do 
passageiro carregar toda a documentação para apresenta-la em eventuais 
controles de circulação que operam nas estradas peruanas. Hotéis Decameron 
e Decameron Explorer não se fazem responsáveis perante qualquer omissão do 
passageiro.

SAÍDA: 9:00 AM  !  REGRESSO: 5:00 PM.

SHOPPING TUMBES
T O U R  P A N O R Â M I C O  E



Nós nos Deslocaremos em uma mobilidade terrestre do hotel até o balneário 
El Ñuro situado no Distrito de Los Órganos da Região Piura na costa norte peruana, 
o qual é uma enseada de pescadores. A fauna que pode encontrar-se em El Ñuro 
está os peixes borboleta, peixes anjos, cavalinhos de mar, moreias, caranguejos e 
tartarugas verdes do Pacífico. 

Também habitam um número considerável de tartarugas verdes que 
encontraram nesta zona um lugar onde morar e alimentar-se. Estas tartarugas 
estão sendo protegidas pelos moradores da zona e organizações para evitar a sua 
extinção.

Ao chegar ao Ñuro nos dirigiremos ao cais para nadar com as tartarugas.

A saída da excursão depende das seguintes condições:

NÍVEL DE DIFICULDADE: I 
MÍNIMO: 8 pax · MAXIMO: 30 pax
INCLUI: Transporte terrestre, guia acompanhante em espanhol, hidratação, 
coletes e entrada ao cais.
NÃO INCLUI: Máscara de mergulho.
RECOMENDAÇÕES: Roupa e sapatos confortáveis, touca ou chapéu, bloqueador 
solar, repelente, óculos de sol, wet shoes ou sapatos de água, roupa de troca. 
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas e 
pessoas com problema de coluna ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas. 
O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante que 
não cumpra com estes requisitos ou (sem direito a reembolso).

SAÍDA: 07:45 HORAS  !  REGRESSO: 13:30 HORAS

“É importante ter em conta que dependendo do clima e das condições 
marítimas esta atividade pode ser cancelada. de igual maneira a 

visibilidade da fauna e flora marítima está limitada a fatores naturais”

TARTARUGAS
V I S I T A  A O  Ñ U R O  C O M

T E R R E S T R E



CONTATOS
N O S S O S

P U N T A  S A L

ROSA CÓRDOVA – GERENTE
gerencia.explorerperu@decameron.com  

Tel.: 51 + 72596730 Ext. 8007 · Cel: 51 + 969380300

HERMES MEDINA - COORDENADORAS DE RECEPTIVO
receptivos.explorerperu@decameron.com  

Tel.: 51 + 72596730 Ext. 8024 · Cel: 51 + 989211705




