EXCURSÕES DESDE O ROYAL DECAMERON MOMPICHE
MANGUES
Percurso e explicação de ecossistema da reserva ecológica Bolívar e o seu estuário.
DURAÇÃO: 2 horas
INCLUI: Lancha, Guia Nativo e equipamento
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 4 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

PARA NAMORADOS, CAVERNAS
Junto com seu(sua) parceiro(a) te convidamos para descobrir a caverna do beijo, o poço de Vênus e a
pedra do faquir com sua praia privada.
DURAÇÃO: 2 horas
INCLUI: Guia Nativo e equipamento
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 2 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

PARA AMANTES DO MANGUEZAL
Vamos ao estilo Veneziano navegando pelos mangues e observando a natureza enquanto desfrutamos um
vinho espumante com a melhor companhia. Damos a você ideias de pedido de mão ou aniversários de
casamento, que sem dúvida imortalizarão esse momento.
DURAÇÃO: 3 horas
INCLUI: Canoa, Guia Nativo.
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 2 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

CONHEÇA O DON CARANGUEJO
Levamos você à profundidade dos mangues e lhe ensinamos, como e onde moram os diferentes tipos de
caranguejos que temos na zona. Caso você se anime, pegamo-los conosco e você aprende mais deles.
DURAÇÃO: 3 horas
INCLUI: lancha, guia nativo, hidratação.
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 4 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

ILHA JÚPITER
Atreva-se a percorrer uma ilha deserta e no seu trajeto descobrir diferentes variedades de aves e seu
ecossistema, bem como encontrar várias praias virgens onde só vai estar você.
DURAÇÃO: 3 horas
INCLUI: lancha, guia nativo
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 4 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

NAVEGANDO NO PARAÍSO
Conheça as espetaculares praias que te oferece o cantão Muisne, Praia Negra, Praia Escondida, Praia de
Mompiche e a sua onda para fazer Surf, Praia as Manchas, tudo isto a bordo de Cimarrón (o nosso
confortável bote).
DURAÇÃO: 2 horas
INCLUI: lancha, guia motorista.
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 4 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

ESTUÁRIO DE COJIMIES
Descubra cidadezinhas de pescadores e sua forma de vida, chegamos ao cantão Cojimies e sua praia do
amor e a seu passo conheça também a Ilha Júpiter, famosa pelo seu reality de supervivência.
DURAÇÃO: 3 horas
INCLUI: lancha, guia motorista.
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 4 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

BOLÍVAR E PORTETE CULTURAL
Permita-nos ensinar-lhe a população de Bolívar e Portete. A sua história, seus costumes e onde se deu
origem à chegada dos Afro-americanos ao Equador em 1553.
DURAÇÃO: 2 horas
INCLUI: lancha, guia motorista.
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 4 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

PESCA MAR ABERTO
Vamos ao boulevard do Marlín no nosso bote de consola central e atreva-se a batalhar com um Big Fish.
Temos os equipamentos necessários para esta aventura, na frente da ilha de Muisne (palavra indígena que
significa abundância). Com certeza o seu esforço será recompensado em nossas variedades de pesca
Trolling ou Isca Viva.
DURAÇÃO: ½ dia – 3 horas
DURAÇÃO: dia completo – 6 horas
INCLUI: lancha, consola central, equipamento de pesca de altura, lanche e bebidas.
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 1 pessoa
MÁXIMO: 4 pessoas
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

PESCARIA GRANDE
Venha e descubra o mangue e suas mais de 200 espécies de peixes, compreenda este ecossistema e
atreva-se a pescar uma corvina, um pargo, um robalo, etc., em águas tranquilas enquanto você desfruta a
natureza.
DURAÇÃO: ½ dia – 3 horas
DURAÇÃO: dia completo – 6 horas
INCLUI: lancha, consola central, equipamento de pesca, isca viva.
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 2 pessoas
MÁXIMO: 4 pessoas
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

NOITE DE PLÂNCTON
Venha observar, sinta e viva a bioluminescência do zooplâncton, aprenda deste elo fundamental, em todo
o ecossistema e surpreenda-se com a sua bioluminescência durante as noites de lua minguante.
DURAÇÃO: 2 horas
INCLUI: lancha, guia nativo, equipamento.
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas y fase lunar
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 2 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

ROTA ÍNDIA
Venha e descubra o nosso trekking ecológico, entenda como caçavam e se alimentavam os nossos
indígenas e como depois comercializavam os seus produtos. Começamos em terra e terminamos no
manguezal. Veja aves, macacos uivadores, cormorões, caranguejos, coqueiros, frutas silvestres, etc.
DURAÇÃO: 4 horas
INCLUI: lancha, guia nativo, equipamento, hidratação.
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 2 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

PRAIA NEGRA
Venha caminhar sobre as estrelas em praia negra, a única praia deste tipo na América. Deixe-se acariciar
pelos seus valiosos minerais e aproveite para brincar com eles no seu corpo. Uma praia por demais
paradisíaca que é a joia da coroa em Mompiche.
DURAÇÃO: 2 horas
INCLUI: transporte e hidratação
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 2 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: Não aplica
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

RIO ACIMA MOMPICHE
Vamos aproveitar a água doce do rio Mompiche, suas cascatas ocultas e seus poços refrescantes que
renovarão você para continuar com a aventura, enquanto observa o bosque úmido da zona.
Duração: 3 horas.
Inclui: transporte e hidratação, guia nativo.
Passageiros mínimos: 2 pessoas.
Considerações: Reserva com 24 horas de antecedência.
DURAÇÃO: 3 horas
INCLUI: transporte e hidratação, guia nativo.
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, roupa de banho e toalha, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de
sol.
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 2 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: Não aplica
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

FOGUEIRA ÍNDIA
Venha e aproveite o pôr do sol na Ilha de Portete, seguida de uma fogueira entre amigos, ritmo de
tambores e história da nossa cultura.
DURAÇÃO: 2 horas
INCLUI: Guia, hidratação
RECOMENDAÇÕES: roupa e sapatos confortáveis
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 4 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
IMPORTANTE: O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante que não cumpra
com os requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a reembolso).

OBSERVAÇÃO DE AVES
O estuário de Bolívar oferece ao redor de 200 espécies de aves, vá e bata suas melhores fotos neste
paraíso, lugares exclusivos.
DURAÇÃO: 3 horas
INCLUI: Guia, lancha, hidratação
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 1 pessoa
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

PESCA COM ARPÃO
Você está confortável com a água? Pois vá ao seguinte nível. Aprenda técnicas e manejo de arpão no mar e
ao estuário. Atreva-se a pegar um pargo, um robalo ou uma corvina. Aventura total em ambientes
aquáticos, técnicas de apneia para melhorar a sua resistência sob a água.
DURAÇÃO: 3 horas
INCLUI: Guia, lancha, instrutor.
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 1 pessoa
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 12 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

FOTO AVENTURA
Prepare a sua câmera e venha caçar com as nossas melhores lembranças deste paraíso. Levaremos você
por um compêndio dos melhores lugares que temos para ensinar-lhe, por terra e mar. Com certeza você
vai pôr a prova sua experiência e seu equipamento nesta aventura.
DURAÇÃO: 3 horas
INCLUI: Guia, lancha, instrutor
RECOMENDAÇÕES: calças curtas, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
OBSERVAÇÃO: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 1 pessoa
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso)

AVISTAMENTO DE BALEIAS
Os meses de Julho, agosto e setembro são propícios para o avistamento de baleias em toda esta zona do
Oceano Pacífico, já que estes Cetáceos aproveitam para parir e reproduzir-se em águas mais cálidas,
enquanto preparam seu retorno à Antártida no começo do mês de outubro.
DURAÇÃO: 2 Horas
INCLUI: Guia, lancha, hidratação
RECOMENDAÇÕES: Roupa cômoda, sapatos esportivos, chapéu, óculos de sol, protetor solar. Durante o
avistamento deve seguir-se o protocolo de segurança indicado pelos instrutores. O avistamiento depende
das condições do clima e do mar.
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).
NÍVEL DE DIFICULDADE: II
MÍNIMO: 2 pessoas
MÁXIMO: Sobre consulta
IDADE MÍNIMA: 6 anos
OBSERVAÇÃO: TEMPORADA EXCLUSIVA DE JULHO A SETEMBRO

VISITA À COMUNIDADE DOS TSACHILAS
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.
SAÍDA: 8:00 AM
REGRESSO: 6:00 PM
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).
GRAU DE DIFICULDADE: I
MÍNIMA: 6 pessoas
MÁXIMA: 20 pessoas (por guia)

CASCATAS DE MACHE CHINDUL
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.
DURAÇÃO: 8:00 horas
INCLUI: transporte terrestre, cavalos (1 por pessoa), lanche, almoço, hidrataçao, guia nativo, entradas.
RECOMENDAÇÕES: calças 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)
NÍVEL DE DIFICULDADE: III
MINIMO
6 pessoas
MAXIMO
10 pessoas
IDADE MINIMA RECOMENDADA: 12 anos

CAMINHATA ECOLOGICA
Mompiche pertence à faixa costeira que corresponde à área de floresta. Para a montanha são variedade
muito perceptível de árvores madeireiras como balsa, louro, teca, eucalipto, Calade, tangaré, "coco" jigua,
entre outros. O passeio ecológico em Mompiche cria uma sensação de bem-estar. Oferecendo diferentes
níveis para explorar caminhos onde vamos conhecer diferentes árvores frutíferas na área e florestas
secundárias.
Entre as frutas da região, podemos encontrar bananas, mamão, sapoti, manga, cacau, estrela maçã, limão,
laranja, toranja, tangerina-limão, maçã custard, goiaba, coco, graviola, araçá, banana, entre outros.
SAÍDA: 8:00 / 13:00
REGRESSO: 12:00 / 17:00
INCLUI: Transporte terrestre, Refresco, Lanche, guia nativo, entrada.
RECOMENDAÇÕES: calças, tênis, sapatos molhados, sol, repelente de insetos, chapéu, óculos de sol.
NÍVEL DE DIFICULDADE: II
MÍNIMO: 1 pessoas
MÁXIMO: 20 pessoas (guia)

PROCESSO PRODUTIVO DO CACAO
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.
Saída: 8:00 AM – Regresso: 12:00 m
Saída: 1:00 PM. – Regresso: 5:00 PM
INCLUI: transporte terrestre, visita a fazenda de cacau, observação do processo produtivo do cacau,
hidrataçao, lanche, guia nativo.
Recomendacoes: Calças, OU botas confortáveis Sapatos (dependendo determinada época), repelente de
insetos, chapeu, Protetor solar, sol oculi.
DIFICULDADE NÍVEL I
MINIMO
5 pessoas
MAXIMO
20 pessoas

QUITO TERRA
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.
SAIDA: 3:00 a.m.
REGRESSO: 11:00 p.m.
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
GRAU DE DIFICULDADE: I
MÍNIMA: 7 pessoas
MÁXIMA: 20 pessoas (por guía)

ATARDECER EM ATACAMES
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.
INCLUI: transporte terrestre em veículos confortáveis, guia acompanhante, souvenir e bebidas (2 por
pessoa cerveja ou suco) em um dos bares da praia.
SAÍDA: 4:00 p.m.
REGRESSO: 9:00 p.m.
DURAÇÃO DO TOUR: 5 horas
MINIMO: 6 pessoas
MAXIMO: 40 pessoas

PERCURSO PANORÂMICO ESMERALDAS (DESDE ESMERALDAS)
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.
INCLUI: Transporte terrestre em veículos confortáveis, guia condutor. Saída, coordenasse desde a cidade
de Esmeraldas.
DURAÇÃO DO TOUR: 3 Horas.
MÍNIMO: 2 pessoas.
MÁXIMO: 3 pessoas.
NÍVEL DE DIFICULDADE: I

EXCURSÕES PUNTA CENTINELA BEACH RESORT
OBSERVAÇÃO DE BALEIAS
A observação de baleias é uma das mais impressionantes da natureza nos dá. Esta atividade ocorre durante
os meses de junho-setembro ao longo de toda a costa do Pacífico do Equador. O litoral sul do Equador
oferece vários lugares onde você pode fazer observação de baleias, um desses lugares é a praia de Salinas.
DURAÇÃO: 2 horas
INCLUI: transporte marinho, guia naturalista treinado e autorizado para Observação de Cetáceos. A saída
de Salinas inclui transporte terrestre
RECOMENDAÇÕES: óculos de sol, roupa de banho, toalha de praia, roupa extra. Ter conhecimentos básicos
de natação.
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 algum participante
que não cumpra estes requisitos ou pessoas sob a influencia do álcool ou outras drogas (sem direito a
reembolso).
GRAU DE DIFICULDADE: II
MINIMO: 1 pessoas a partir de Salinas
MINIMO: 6 pessoa a partir de Punta Centinela
MAXIMO: 25 pessoas (de barco)
IDADE MINIMA: 6 anos
SAÍDA: 11:00 – 16:00
NOTA: A saída desta excursão depende das condições marítima

TOUR OBSERVAÇÃO DE BALEIAS, SNORKEL E OBSERVAÇÃO DE AVES EM PORTO LOPEZ
Durante a temporada de junho a outubro realiza-se a atividade de observação de baleias jubartes em toda
a parte marinha do Parque Nacional Machalilla, onde estas vem a reproduzir-se porque a zona reúne as
condições idôneas de sobrevivência (Temperatura, corrente submarinha e profundidade).
Contamos com uma equipe de trabalho (guias e capitães) com uma média de efetividade de 90% para a
observação de baleias, graças à experiência, infraestrutura e a profissionalização do nosso pessoal.
Saída: 07:00 da manhã
Saída: 12:00 horas

Retorno: 14:00 da tarde
Retorno: 17:30 horas

Inclui: Transporte terrestre, embarcação equipada com sistema de segurança, equipamento de snorkeling,
guia naturalista (inglês e espanhol), snack e hidratação.
NÃO INCLUI: taxa municipal
RECOMENDAÇÕES: Protetor solar, óculos de sol, traje de banho, toalha de praia. Ter habilidades básicas de
natação.
GRAU DE DIFICULDADE: II
MÍNIMO de pessoas: 6
IDADE MÍNIMA: 10 anos

Máximo de pessoas: 25 por bote
Idade máxima: 60 anos

IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afeições de
coluna ou cirurgias recentes. O guia da excursão reversa-se o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

PASSEIO PELA BAHIA
Iniciamos o percurso nas Praias do Royal Decameron Ponta Sentinela, bordejamos a Costa da Província de
Santa Elena, viaja-se com destino ao mar aberto para avistar Piqueros Patas Azuis no porto da Liberdade.
DURAÇÃO: 2 horas
INCLUI: transporte terrestre e aquático segundo o plano guia local e tripulação
RECOMENDAÇÕES: shorts, sapatos molhados, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres gravidas, nem pessoas com problemas de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão reserva-se o direito de não admitir algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influencia de álcool ou drogas (sem direito a
devolução).
GRAU DE DIFICULDADE: I
A PARTIR DE SALINAS:
MÍNIMA: 5 pessoas
MAXIMO: 14 pessoas (por barco)
IDADE MINIMA: 6 anos
NOTA: A saída desta excursão depende das condições marítimas
A PARTIR DE DECAMERON PUNTA CENTINELA
MÍNIMA: 6 pessoas
MAXIMO: 14 pessoas (por barco)
IDADE MINIMA: 6 anos
NOTA: A saída desta excursão depende das condições marítimas

PESCA ESPORTIVA
No Equador existem diferentes e paradisíacos lugares onde se pode realizar pesca esportiva. Porem, como
todo esporte, também necessita do domínio de uma ou varias técnicas para realiza-las, assim como de um
equipamento desenhado especialmente para tal. O objetivo dos pescados esportivo é conseguir o melhor
exemplar, com as maiores dimensões e peso, para poder ganhar a competição; mas também divertir-se e
entrar em contato com a natureza.
TIPO DE PESCA
ESPÉCIES
MARLIN
STRIP MARLIN
WAHOO
DORADO
TUNA (ATUN)
BONITO

Jan. Fev. Mar. Ab.
*
*

Mai. Jun. Jul. Ago. Set.

*
*
*

*
*

*

*

Out.

Nov. Dez.
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*
*

DURAÇÃO: meio dia o dia inteiro
MÁXIMO E MÁXIMO: 4 pessoas por embarcação
HORÁRIO MEIO DIA: saída: 04h30 retorno: 11h00
HORÁRIO DIA INTEIRO: saída: 04h30 retorno: 16h00
NÍVEL DE DIFICULDADE: II
INCLUI: transporte terrestre e marítimo equipadas para a realização de pesca esportiva, conta com motor a
diesel, camarote, cozinha, banho, jalecos salva-vidas, canhas de pescar (iscas) e comodidades necessárias.
Um capitão e marinheiro expertos nestas artes saindo aproximadamente entre 25 a 30 milhas mar a fora,
buscando sempre a melhor rota de pesca.
RECOMENDAÇÕES: roupa confortável, sapatos esportivos, chapéu, óculos de sol, protetor solar.
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afeições de
coluna ou cirurgias recentes. O guia da excursão se reserva o direito de não admitir a nenhum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).
Clausulas de Pesca
1. Os peixes de bico pertencem à tripulação
2. A pesca pequena ou pesca de mesa, o passageiro pode levá-la ou prepara-la a bordo, conforme seu
gosto (sob assinatura do responsável).

PESCA PELA BAHIA-SALINAS
As partidas do porto de Salinas, um dos destinos favoritos dos equatorianos e um melhores lugares na
costa para a prática de pesca. Você pode encontrar muitas espécies marinhas. A sua cozinha é um dos mais
ricos em sabor e variedade.
DURAÇÃO: 2 horas
INCLUI: transporte terrestre e marítimo equipadas para a realização de pesca, canhas de pescar (iscas)
RECOMENDAÇÕES: shorts, sapatos molhados, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres gravidas, nem pessoas com problemas de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão reserva-se o direito de não admitir algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influencia de álcool ou drogas (sem direito a
devolução).
GRAU DE DIFICULDADE: I
MÍNIMA: 5 pessoas
MAXIMO: 8 pessoas (por barco)
IDADE MINIMA: 6 anos
NOTA: A saída desta excursão depende das condições marítimas

SKY AQUÁTICA OU WAKEBOARD
Si você gostar, arrisca-te e estás em uma boa condição física podes incursionar neste esporte que inclui o
surf com o esqui. No esqui aquático, a pessoa está parada sobre os esquis e por sua vez, está segura em
uma lancha de grande potencia por meio de uma corda. A lancha acelera e com ela, o esquiador adquire
velocidade.
DURAÇÃO ESTIMADA: 30 minutos.
INCLUI: transporte aquático, jaleco salva-vidas, equipes.
IMPORTANTE: não aceitamos mulheres gravidas, nem pessoas com problemas de coluna. O guia da
excursão reservasse no direito de não admitir algum participante que não cumpra com estes requisitos
(sem direito a devolução).
NÍVEL DE DIFICULDADE: II
MÍNIMO: 4 pessoas de Decameron Punta Centinela
MÍNIMO: 2 pessoas com transporte para Salinas
MÍNIMO: 1 pessoa sem transporte para Salinas
NOTA: A saída desta excursão depende das condições marítimas.

MOTO AQUÁTICA
Desfrute de um emocionante passeio em Moto Aquática enquanto aprecia a beleza de Salinas, suas aguas
cristalinas e excelente clima. Ideal para passar um bom momento em casal ou em companhia de amigos.
DURAÇÃO ESTIMADA: 30 minutos
INCLUI: transporte terrestre e aquático segundo plano, colete salva-vidas, moto aquática.
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres gravidas, nem pessoas com problemas de
coluna ou operações recentes. O guia da excursão reserva-se o direito de não admitir algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a influência de álcool ou drogas (sem direito a
devolução).
NÍVEL DE DIFICULDADE: II
A PARTIR DE SALINAS COM E SEM TRANSPORTE
MÍNIMO: 1 pessoa.
MÁXIMO: 2 pessoas por moto e 16 por saída.
GRUPOS A PARTIR DE DECAMERON PUNTA CENTINELA
MÍNIMO: 8 pessoas.
MÁXIMO: 16 pessoas

VISITA AS CASCADA DE DOS MANGAS
Dos Mangas nome vem do tempo em que os moradores da comunidade chamada mangas e rios perto da
cidade era a união de dois córregos Grande e Colin. A flora nativa que caracteriza florestas chuvisco,
mostra a natureza generosa do setor. Na admissão para as trilhas podem ser encontrados em seus lotes
estado natural de orquídeas, bromélias e helicônias. A fauna das trilhas permite a observação de aves
como tucanos, sanhaço, papa-moscas. Existem mais de 82 espécies de aves na área. Também se observar
variIDADEe de anfíbios, répteis e invertebrados, assim como 21 espécies nativas de mamíferos. O percurso
pode ser feito para cavalos ou um passeio interessante ao longo dos caminhos, que nos levam a conhecer
as diferentes maneiras de ter o trabalho da comunidade, tais como plantio e colheita da palha de xale,
jarina, entre outros.
SAÍDA: 8:00 am y 2:00 pm
INCLUI: transporte terrestre, guia especializadoe e comunidade guia, entrada, lanche, hidrataçao.
RECOMENDAÇÕES: calças compridas, sapatos confortáveis, protetor solar, chapéu de insetos, repelente,
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 algum participante
que não cumpra estes requisitos ou pessoas sob a influencia do álcool ou outras drogas (sem direito a
reembolso).
GRAU DE DIFICULTADEE: II
MINIMO:
4 pessoas
MAXIMO:
20 pessoas
IDADE MINIMA: 12 anos

VISITA À COMUNIDADE DE AGUA BLANCA E PLAYA DE LOS FRAILES
Agua Blanca é uma aldeia situada na costa central do Equador, no coração do parque nacional Machalilla.
Encontra-se rodeada por um sitio arqueológico pertencente à cultura mantenha. Neste sector foram
encontrados vestígios do período formativo (3500 A.C.) e do período de integração (800-1512 D.C.) Aqui se
encontra também a laguna sulfúrica, reconhecida pelas suas propriIDADEes medicinais.
A graciosa curva da praia de Los Frailes forma uma enseada rodeada ao Oeste por colinas ligeiramente
montanhosas, com vegetação primaria e areia fina de tons cinza e verde. Também encontramos veredas
onde é possível observar piqueros pata azul, pelicanos, garças brancas, gaivotas, caracóis... Entre outras
espécies, encontramos rastreras, olho de boi, pechiche marinho, moyuyo, arraijan, verdolaga marinha,
cactos, salado, forra e arvores de manzanillo.
SAÍDA: 8:00 a.m.
REGRESSO: 5:00 p.m.
INCLUI: transporte terrestre, guia especializado e comunidade guia, lanche, hidrataçao.
RECOMENDAÇÕES: Shorts, sapatos confortáveis, protetor solar, chapéu de insetos, repelente, óculos de
sol, roupa de banho, toalha de praia, roupa extra.
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)
GRAU DE DIFICULTADE: I
MINIMO:
6 pessoas
MAXIMO:
20 pessoas (guía)

VISITA A LA ISLA DE LA PLATA
Também conhecida como a “Galápagos em miniatura”, é um dos lugares mais importantes do parque
nacional Machalilla. Desde as épocas pré-históricas foi utilizada como centro de adoração ao Sol e lugar de
intercambio da famosa concha Spondilus. Foi também refugio de piratas e corsários pelo que nas suas
águas teriam ficado submergidas muitas toneladas de prata, e de ai deriva o nome desta ilha.
Atualmente, o mais importante é ser um local de nidificação para as aves marinhas como o azul-footed
boobies, mascarados e vermelho atobás, fragatas patas, pássaros tropicais e albatrozes. Abrange uma área
de 1.200 hectares, mas só tem duas trilhas para caminhada habilitados cerca de 3 quilômetros. O tempo de
caminhada é de aproximadamente 3 horas. A visita à ilha está sempre acompanhado por um guia
naturalista autorizado.
SAÍDA: 7:30 am
REGRESSO: 6:00 pm
INCLUI: o transporte terrestre e marítimo, guia naturalista, lanche, almoço, hidrataçao.
NO INCLUI: imposto Municipal
RECOMENDAÇÕES: óculos de sol, roupa de banho, toalha de praia, roupa extra. Tem base Natação em.
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 algum participante
que não cumpra estes requisitos ou pessoas sob a influencia do álcool ou outras drogas (sem direito a
reembolso).
GRAU DE DIFICULTADE: II
MINIMO: 6 pessoas
MAXIMO: 12 pessoas (por barco)
IDADE MINIMA: 10 anos
IDADE MAXIMA: 60 anos

TOUR RAINFOREST TREKKING EM PORTO LOPEZ
O Bosque de São Sebastião. Este bosque caracteriza-se pela grande diversidade de fauna como: macaco
falante, guanta, veado, guatusa. Uma exuberante flora em onde sobressai uma grande variedade endêmica
de orquídeas.
Saída: 07:30 horas
Retorno: 16:30 horas
Inclui: transporte terrestre, guia, box lunch, hidratação, botas de borracha, entradas.
Recomendações: calças compridas e camisetas manga compridas, repelentes de insetos.
Grau de dificuldade: III
Mínimo de pessoas: 6
Máximo de pessoas: 100
Idade mínima: 10 anos
Idade máxima: 60 anos
Importante: Esta excursão não é recomendável para mulheres grávidas, nem pessoas com afeições de
coluna ou cirurgias recentes. O guia da excursão reversa-se o direito de não admitir a algum participante
que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob influência de álcool ou drogas (sem direito a
reembolso).

CITY TOUR & ARTESANATO EN GUAYAQUIL
Guayaquil é a maior e mais populosa cidade do Equador, conhecida como a Pérola do Pacífico. A cidade
pode andar rio Guayas, o Palácio Municipal, jardins Historical Park, atração temático que recria e revive a
Guayaquil, com seus personagens, tradições e arquitetura, Seminário Park, docas e La Rotonda, sabendo as
estátuas de Bolívar e San Martin e Malecon 2000. Este passeio também INCLUI a promoção de 444 passos
de Cerro Santa Ana, onde ele atravessa o bairro antigo da cidade "Las Peñas", onde se pode admirar a
arquitetura de madeira e onde muitas casas já estão galerias de arte, você pode tem uma bela vista
panorâmica da cidade e do Rio Guayas vindo para Fort St. Anne
SAÍDA: 8:00 a.m.
REGRESSO: 5:00 p.m.
INCLUI: transporte terrestre, guia especializado, taxas de entrada, almoço, lanche, hidrataçao.
RECOMENDAÇÕES: roupas confortáveis, sapatos para caminhada, protetor solar, chapéu, óculos, dinheiro
para gastos pessoais.
IMPORTANTE: O guia da excursão reserva-se o direito de não admitir algum participante que não cumpra
estes requisitos ou pessoas sob a influencia do álcool ou outras drogas (sem direito a reembolso).
GRAU DE DIFICULDADE: I
MINIMO: 6 pessoas
MAXIMO: 20 pessoas (por guía)

CITY TOUR & ARTESANATO EN GUAYAQUIL
Guayaquil é a maior e mais populosa cidade do Equador, conhecida como a Pérola do Pacífico. A cidade
pode andar rio Guayas, o Palácio Municipal, jardins Historical Park, atração temático que recria e revive a
Guayaquil, com seus personagens, tradições e arquitetura, Seminário Park, docas e La Rotonda, sabendo as
estátuas de Bolívar e San Martin e Malecon 2000. Este passeio também INCLUI a promoção de 444 passos
de Cerro Santa Ana, onde ele atravessa o bairro antigo da cidade "Las Peñas", onde se pode admirar a
arquitetura de madeira e onde muitas casas já estão galerias de arte, você pode tem uma bela vista
panorâmica da cidade e do Rio Guayas vindo para Fort St. Anne
DURAÇÃO: 4 horas
INCLUI: transporte terrestre, guia especializado, taxas de entrada, almoço, lanche, hidrataçao.
RECOMENDAÇÕES: roupas confortáveis, sapatos para caminhada, protetor solar, chapéu, óculos, dinheiro
para gastos pessoais.
IMPORTANTE: O guia da excursão reserva-se o direito de não admitir algum participante que não cumpra
estes requisitos ou pessoas sob a influencia do álcool ou outras drogas (sem direito a reembolso).
GRAU DE DIFICULDADE: I
MINIMO: 5 pessoas
MAXIMO: 100 pessoas (por guía)
NOTA: Saída de Guayaquil.

CITY EM SALINAS
O museu Amantes de Sumpa está localizado na cidade de Santa Elena, o sítio arqueológico é conhecido
como Las Vegas. Aqui você pode encontrar um recinto cerimonial, com uma mesa de alimentos para o
defunto, um enterro em caixão, uma loja tradicional; também é possivel observar as três fases da
manufatura de tecidos e uma fundição. O nome do museu vem de enterros encontrados onde há um
homem e uma mulher em uma posição horizontal com os braços em volta um do outro. Também se visita
uma habitação rural que reproduz os costumes do início do século. A viagem leva-nos através do museo
Megaterio, do Malecón de La Libertad e do Malecón de Salinas, para continuar em direção a La
Chocolatera, o ponto mais ocidental da América do Sul. Aqui vemos um espetáculo único, cheio de cor,
oferecido pela união de duas correntes marinhas que fazem as ondas chocar contra as rochas, nesse
momento a água é atravessada pela luz solar intensa, criando múltiplos arco-íris, enquanto o mar se
apresenta em tons de chocolate.
Nota: O museu está fechado às segundas-feiras
SAÍDA: 9:00 a.m. y 2:00 p.m.
REGRESSO: 1:00 pm y 6:00 pm
INCLUI: Transportes, guía, lanche, hidrataçao, entrada.
RECOMENDAÇÕES: Roupas confortáveis, sapatos para caminhada, protetor solar, chapéu, óculos de sol.
GRAU DE DIFICULDADE : I
MINIMO:
1 pessoas
MAXIMO:
40 pessoas

TOUR A CUENCA
É uma das cidades mais importantes do Equador pela sua riqueza cultural, e sua combinação perfeita de
arquitetura antiga e moderna. Conhecida como Santa Ana de los 4 Rios, no ano 1999 foi declarada como
Patrimônio Cultural, pelo seu centro histórico e seu valioso conjunto arquitetônico, suas inúmeras igrejas e
museus. Situa-se num enclave privilegiado, a sua parte antiga alçada sobre um promontório rochoso
franqueado pela junção dos rios Jucar e Hucar.
Tour visitando o Parque Calderón, as duas catedrais nova e antiga, Parque das Flores, Museu da Cidade,
Museu de Arte Moderna, mirante El Turi, Galeria de Arte e o Museu “La Magia Del Sombrero”, onde você
pode aprender a história do famoso chapéu tecido com a palha “Toquilla”, conhecido mundialmente como
o "Chapéu Panamá" .
SAÍDA: 3:00 am
REGRESSO: 11:00 pm
INCLUI: Transporte terrestre, guia especializadoe.
RECOMENDAÇÕES: roupa e calçado confortáveis, jaqueta de frio, protetor solar, óculos escuros, repelente
de insetos.
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 algum participante
que não cumpra estes requisitos ou pessoas sob a influencia do álcool ou outras drogas (sem direito a
reembolso).
GRAU DE DIFICULDADE : I
MINIMO: 7 pessoas
MAXIMO: 20 pessoas (por guía)

VISITA A LA HACIENDA EL CASTILLO
Descubra as trilhas que mantêm as fazendas de cacau, visitando uma das fazendas de agroturismo mais
conhecidas nesta área, a Hacienda El Castillo, localizada a 1 hora e 30 minutos de Punta Centinela Hotel
Royal Decameron. El Castillo tem uma área de 160 hectares de cultivos de cacau. Entrando por diferentes
trilhas de não mais de 100 metros, os visitantes irão descobrindo a história, a colheita e os processos por
trás de uma das culturas mais importantes para o Equador, junto com o gosto do delicioso suco de cacau, a
típica banana frita, o chocolate artesanal e uma sobremesa deliciosa feita com o chocolate produzido pela
fazenda.
SAÍDA: 8:00 am y 1:30 pm
REGRESSO: 1:30 pm y 7:00 pm
INCLUI: Transporte terrestre, guía, lanche, hidrataçao, entrada.
RECOMENDAÇÕES: roupas confortáveis, sapatos para caminhada, protetor solar, chapéu, óculos escuros,
repelente de insetos.
IMPORTANTE: O guia da excursão reserva-se o direito de não admitir algum participante que não cumpra
estes requisitos ou pessoas sob a influencia do álcool ou outras drogas (sem direito a reembolso).
GRAU DE DIFICULTADEE: I
MINIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 20 pessoas (por guía)

MONTANITA E ARTESANATOS
No trajeto do Spondylus conheceremos o Aquário de Valdivia; este atrativo está localizado na Comuna que
leva seu nome na Província de Santa Elena e é um dos lugares mais importantes da época pré-hispanica,
berço do assentamento humano mais antigo do Equador. O Aquário ilustra ao visitante a cerca da vida
marinha nas cálidas águas do Pacifico Sul: Lagostas, caranguejos, camarões, pepinos de mar, porcoespinho, estrelas-marinhas e também espécies de interesses comercial.
Durante o percurso visitam-se os artesanatos típicos no povoado El Atravesado-San José, localizado no
trajeto até chegar a Montañita, povoado amplamente conhecido por sua temperatura cálida, diversidade e
entretenimento.
DURAÇÃO: 4 horas
DIFICULDADE: I
INCLUI: Transporte, guia, entradas, lanche, hidrataçao.
RECOMENDAÇÕES: roupas confortáveis, sapatos para caminhada, protetor solar, chapéu, óculos escuros.
A contribuição do aquário é voluntária.
HORÁRIO: 09:00 a. m. à 01:00 p.m.
02:00 p. m. às 06:00 p.m.
MINIMO: 1 pessoas
MAXIMO: 40 pessoas
NOTA: Valdivia Aquarium fechado segunda e terça-feira.

TOUR DE COMPRAS GUAYAQUIL
O percurso INCLUI a visita ao principal e mais completo centro comercial Mall do Sol, que se encontra a só
três minutos do aeroporto internacional de Guayaquil, rodeado das principais vias de circulação; com uma
arquitetura moderna e funcional, alberga estrategicamente um mix dos mais importantes negócios, marcas
e franquias nacionais e internacionais, onde se conjuga o entretenimento, a moda, o comércio, a
tecnologia e a gastronomia, em mais de 268 negócios, constituindo-se assim, não só em um ícone
comercial de Guayaquil senão do Equador. Seis amplos ingressos convenientemente localizados, brindam
um fácil acesso.
Continuamos o tour com a visita ao Mercado Artesanal onde encontrará variedade de souvenires e lindos
artesanatos. Finalmente recorreremos o Complexo Turistico 2000, ícone da cidade em onde também se
encontra um centro comercial.
Saída: 8:00 a.m.
Regresso: 5:00 p.m.
INCLUI: transporte terrestre, guia especializado, lanche, hidrataçao.
Recomendações: roupa confortável, sapatos confortáveis, protetor solar, chapéu, lentes de sol, dinheiro
em efetivo para compras.
Nível de dificuldade: I
MINIMO: 6 pessoas
MAXIMO: 40 pessoas

CICLO NAUTA COM TOBOGÃ
Os botes aquáticos a pedal com escorregadiço são uma alternativa genial, generosos com o meio
ambiente, são práticos, divertidos para disfrutar só ou em família; ademais que lhe permitem realizar
exercícios ao ar libre.
DURAÇÃO: ½ hora e 1 hora (segundo requerimento).
INCLUI: Atividade indicada na descrição, jaleco salva-vidas.
RECOMENDAÇÕES: vestido de banho e/ou shorts curtos, wet shoes, protetor solar, chapéu, óculos para
sol.
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 1 Pessoa.
MÁXIMO: 4 Pessoas (por bote).
IDADE MÍNIMA: 5 anos (todas as crianças devem ter supervisão de um adulto responsável)
IDADE MÁXIMA: 65 anos
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres gravidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes, pessoas com mobilidade reduzida ou handicap. O guia da excursão reservase o direito de não admitir algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a
influencia de álcool ou drogas (sem direito a devolução).
NOTA: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas

PARQUE AQUÁTICO PUNTA CENTINELA
Localizado nas instalações do clube Punta Centinela, o parque aquático é um inflable para desfrutar com
segurança durante horas em compañía de amigos e familiares, onde podera realizar circuitos de muita
diversão.
Este surpreendente parque aquático conta com uma dimensão de 27x25 m² e com capacidade para 60-80
pessoas.
INCLUI: Entrada ao parque aquático. A duração depende da opção que se tenha comprado 30 ou 60
minutos.
Recomendações: vestido de banho e/ou shorts curtos, wet shoes, protetor solar.
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
MÍNIMO: 1 pessoa.
MÁXIMO: 80 pessoas (por hora).
IDADE MÍNIMA: 5 anos (todas as crianças devem ter supervisão de um adulto responsável)
IDADE MÁXIMA: 65 anos
NOTA: A saída deste percurso dependerá das condições marítimas
IMPORTANTE: Esta excursão não é recomendável para mulheres gravidas, nem pessoas com afecções de
coluna ou operações recentes, pessoas com mobilidade reduzida ou handicap. O guia da excursão reservase o direito de não admitir algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas sob a
influencia de álcool ou drogas (sem direito a devolução).

