
	

	

EXCURSÕES	DESDE	SALINITAS	
	

CAFÉ	GOURMET	
	 	
Este	 lugar	 lindo	 e	 magico	 esta	 localizado	 na	 Serra	 Apaneca	 Llamatepec,	 no	 município	 de	 Apaneca,	
departamento	 de	 ahuachapan.	 As	 plantações	 de	 café	 serão	 percorridas	 ao	 longo	 de	 trilhas	 que	 estão	
localizadas	em	92	hectares	de	culturas	diferentes	a	uma	altitude	de	1400	a	1700	metros	acima	do	nível	do	
mar.	
		
Você	 pode	 apreciar	 e	 admirar	 os	 aspectos	 relevantes	 na	 produção	do	 famoso	Café	Gourmet,	 produzido	
nesta	 região.	 Desfrute	 de	 uma	 caminhada	 através	 de	 trilhas	 interpretativas	 onde	 você	 pode	 olhar	
variedades	de	plantas	de	café,	explicações	de	todas	as	obras	e	aspectos	envolvidos	do	grão	para	obter	uma	
taxa	de	café	deliciosa.	Visite	também	um	benefício	local	onde	você	pode	apreciar	a	secagem	e	seleção	dos	
grãos.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	dificuldade:	I-II	
Mínimo:	6	pessoas		
Máximo:	25	pessoas.	
Inclui:	Transporte,	guia	profissional,	entrada,	refrigerante	e	visita	ao	benefício.	
Recomendações:	 Roupas	 confortáveis,	 sapatos	 cômodos,	 chapéu,	 repelente,	 dinheiro	 para	 a	 compra	 de	
souvenir.	
Colheita	não	disponível	durante	os	meses	de	maio	e	outubro.	
Saída:	8:00	AM																						
Regresso:	2:00	PM	

	
	
	
	
	

	 	



	

	

CACHOEIRAS	DE	JUAYUA	
	
A	natureza	nos	devolve	o	precioso	líquido	chamado	ÁGUA,	em	El	Salvador,	no	coração	da	Rota	das	Flores,	
diante	a	proteção	dos	bosques	e	o	bom	manejo	das	plantações	de	café;	a	água	nasce	da	gruta	entre	rocas	
vulcânicas,	 em	 pequenas	montanhas	 cheias	 de	 colorido	 tropical	 da	 flora	 característica	 dos	 1000	metros	
(3280	pés)	sobre	o	nível	do	mar.	No	município	de	Juayua,	como	“chuva	de	pérolas”,	entre	belos	cânticos	de	
Urracas,	Torogoz,	Palomas,	Beija-flor	entre	outras	aves	e	árvores	frutíferas	e	bosque	tropical	encontramos	
“As	Cascadas	da	Calera”,	tesouro	da	mãe	natureza,	basta	com	internar-se	por	sendeiros	de	terrar	férteis,	
entre	 cafezais,	 em	 caminhada	 por	 um	 percurso	 de	 aproximadamente	 30	 minutos,	 que	 permite	 a	
observação	de	uma	bela	cena	sem	igual.	
	
Nesta	 aventura	 ecológica	 encontrará	 pequenas	 poços	 naturais,	 que	 lhe	 permitirá	 um	 refrescante	 banho	
entre	rocas	e	grutas	cheias	de	mitos	e	lendas.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	dificuldade:	IV	–	V	
Mínimo:	8	pessoas	
Máximo:	25	pessoas		
Peso	máximo:	100	kg	
Idade	mínima:	12	anos	
Duração	da	caminhada:	1	hora	aprox.	
Condições	Climatéricas:	Durante	os	meses	de	Maio	a	Outubro.	
Inclui:	transporte	terrestre,	guia,	refrescos,	guia	local	
Recomendações:	 roupa	 leve,	shorts,	 tênis	ou	botas	para	escalar,	 repelente,	protetor	solar,	 lentes	de	sol,	
chapéu,	roupa	de	banho,	wet	shoes,	toalha	e	muda	de	roupa.	
Não	 se	 aceitarão	 mulheres	 grávidas,	 nem	 participantes	 que	 se	 encontrem	 sob	 influência	 do	 álcool	 ou	
drogas.	
Saída:	8:00	AM	
Retorno:	2:00	PM	
	
	
	
	 	



	

	

CITY	TOUR	E	COMPRAS	(MEIO	DIA)		
	
Um	curto,	mas	 interessante	 tour	panorâmico	da	nossa	capital,	 visitando	o	monumento	a	El	 Salvador	del	
Mundo,		A	praça	Libertad,	Praça	Gerardo	Barrios,	Palácio	Nacional	e	uma	visita	à	Catedral	Metropolitana	e	
ao	túmulo	de	Monsenhor	Romero,	 ícones	da	história	viva	de	El	Salvador	e	 joia	da	beleza	arquitetônica	e	
cultural;	lugares	importantes	da	história	e	da	política	do	nosso	país.	
	
Não	perca	a	oportunidade	de	fazer	compras	nos	shoppings	e	nas	muitas	lojas	na	cidade	de	San	Salvador,	
visitaremos	"Multiplaza",	um	moderno	e	elegante	centro	comercial,	onde	você	pode	encontrar	muitas	lojas	
como	 Lacoste,	 Kenneth	 Cole,	 Benetton,	 Puma,	 Sears	 Tommy	 Hilfiger,	 Guess,	 Levis,	 Tous,	 entre	 muitos	
outros	que	nos	oferecem	grandes	descontos	durante	todo	o	ano.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	Dificuldade:	I	-	II	
Mínimo:	1	pessoas		 	 	
Máximo:	50	pessoas		
Inclui:	Transporte	terrestre,	guia	e	refrescos.	
Recomendações:Chapéu,	 tênis	 ou	 sapatos	 cômodos,	 bloqueador	 solar,	 repelente	 de	 insectos	 e	 dinheiro	
para	a	compra	de	souvenires.	
Saída:	8:00	AM	
Regresso:	2:00	PM	
	
	 	



	

	

CITY	TOUR	E	COMPRAS	
	
Ao	chegar	à	capital,	San	Salvador,	vamos	conhecer	uma	galeria	de	arte:	“El	Árbol	de	Dios”:	arte,	fantasia	e	
magia	 criados	 por	 Don	 Fernando	 Llort,	 Mestre	 e	 orgulho	 de	 El	 Salvador.	 Visitamos	 então	 a	 “Plaza	 El	
Salvador	del	Mundo”,	depois	iniciaremos	na	“Plaza	Morazán”	uma	caminhada	pelo	centro	histórico	de	San	
Salvador,	onde	encontraremos	estruturas	que	datam	dos	princípios	do	século	XX,	como	o	Teatro	Nacional,	
a	Catedral	Metropolitana	e	a	tumba	de	Monsenhor	Romero,	ícones	da	historia	viva	de	El	Salvador	e	jóia	de	
beleza	arquitetônica	e	cultural,	a	Plaza	Libertad,	Igreja	El	Rosário,	a	Plaza	Gerardo	Barrios,	Palácio	Nacional;	
lugar	de	grande	nomeada	pelo	seu	legado	de	historia	e	política	deste	país.	
	
Não	 podemos	 deixar	 de	 visitar	 o	 Mercado	 de	 Artesanato,	 onde	 encontramos	 uma	 ampla	 gama	 de	
souvenires	folclóricos	trabalhados	em	madeira,	fibra,	tela	e	outros	materiais,	pelas	hábeis	mãos	de	homens	
e	mulheres,	provenientes	de	todas	as	comunidades	de	El	Salvador.	
	
Não	 perca	 a	 oportunidade	 de	 ir	 às	 compras	 nas	 muitas	 lojas	 e	 armazéns	 da	 cidade	 de	 San	 Salvador,	
visitaremos	 “Multiplaza”,	 um	moderno	 e	 elegante	 centro	 comerciai	 onde	 poderemos	 encontrar	muitas	
lojas	 como	 Lacoste,	 Kenneth	 Cole,	 Benetton,	 Puma,	 Sears,	 Tommy	 Hilfiger,	 Guess,	 Levis,	 Tous,	 	 muitas	
outras	que	nos	oferecem	grandes	descontos	durante	todo	o	ano.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	Dificuldade:	I	-	II	
Mínimo:	8	pessoas		 	 	
Máximo:	50	pessoas		
Inclui:	Transporte	terrestre,	guia,	entradas	e	refrescos.	
Recomendações:Chapéu,	 tênis	 ou	 sapatos	 cômodos,	 bloqueador	 solar,	 repelente	 de	 insectos	 e	 dinheiro	
para	a	compra	de	souvenires.	
Nota:	Não	disponível	as	segundas-feiras	(fecham	os	sítios	a	visitar)		
Saída:	8:00	AM	
Regresso:	6:00	PM	
	
	
	
	
	 	



	

	

CITY	TOUR	E	MUSEU	DE	ANTROPOLOGÍA	
	
Ao	chegar	à	capital,	San	Salvador,	vamos	conhecer	uma	galeria	de	arte:	“El	Árbol	de	Dios”:	arte,	fantasia	e	
magia	 criados	 por	 Don	 Fernando	 Llort,	 Mestre	 e	 orgulho	 de	 El	 Salvador.	 Visitamos	 então	 a	 “Plaza	 El	
Salvador	del	Mundo”,	depois	iniciaremos	na	“Plaza	Morazán”	uma	caminhada	pelo	centro	histórico	de	San	
Salvador,	onde	encontraremos	estruturas	que	datam	dos	princípios	do	século	XX,	como	o	Teatro	Nacional,	
a	Catedral	Metropolitana	e	a	tumba	de	Monsenhor	Romero,	ícones	da	historia	viva	de	El	Salvador	e	jóia	de	
beleza	arquitetônica	e	cultural,	a	Plaza	Libertad,	Igreja	El	Rosário,	a	Plaza	Gerardo	Barrios,	Palácio	Nacional;	
lugar	de	grande	nomeada	pelo	seu	legado	de	historia	e	política	deste	país.	
	
Não	 podemos	 deixar	 de	 visitar	 o	 Mercado	 de	 Artesanato,	 onde	 encontramos	 uma	 ampla	 gama	 de	
souvenires	folclóricos	trabalhados	em	madeira,	fibra,	tela	e	outros	materiais,	pelas	hábeis	mãos	de	homens	
e	mulheres,	provenientes	de	todas	as	comunidades	de	El	Salvador.	
	
O	 tour	 inclui	 a	 visita	ao	Museu	de	Antropologia	que	acolhe	uma	valiosa	 coleção	de	peças	arqueológicas	
desde	a	era	plecassica	(1500ª.	C	–	250	d.	C.).	Também	conta	com	relíquias	pertencentes	à	época	colonial	e	
os	diferentes	elementos	que	constituíram	a	civilização	salvadorenha	ao	longo	da	historia.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	Dificuldade:	I	-	II	
Mínimo:	8	pessoas	 	 	
Máximo:	50	pessoas	
Inclui:	Transporte	terrestre,	guia,	entradas	e	refrescos.	
Recomendações:	Chapéu,	 tênis	ou	sapatos	cômodos,	bloqueador	 solar,	 repelente	de	 insectos	e	dinheiro	
para	a	compra	de	souvenires.	
Nota:	Não	disponível	as	segundas-feiras	(fecham	os	sítios	a	visitar)		
Saída:	8:00	AM	
Regresso:	6:00	PM	
	
	
	
	
	 	



	

	

COMPLEXO	VULCÂNICO	CERRO	VERDE	(Recorrido	Panorâmico)		
	
É	uma	área	natural	protegida	que	compreende	Cerro	Verde,	Vulcão	de	Santa	Ana	e	Vulcão	de	Izalco.	Tem	
uma	 extensão	 de	 4500	 hectares,	 entre	 terras	 federais,	 municipais	 e	 particulares.	 Possui	 elevações	 que	
oscilam	entre	os	500	e	2381	metros	sobre	o	nível	do	mar.		
	
Com	 um	 clima	 agradável,	 conta	 com	 sendeiros	 interpretativos	 muito	 lindos,	 sombreados	 pelas	 mais	
diversas	espécies	de	plantas	e	árvores,	a	flora	desta	zona	tem	se	identificado	como	formação	vegetal	por	
seus	bosques	nebulosos	e	vegetação	fria,	é	tão	exuberante;	sempre	verde	devido	à	alta	humidade	do	solo	e	
do	ar,	produto	da	constante	neblina	e	as	frequentes	chuvas.		
	
Possui	 um	maravilhoso	orquidário,	 espetaculares	 sacadas	desde	os	quais	 poderá	 admirar	 toda	a	 riqueza	
dos	vulcões	de	Izalco	e	Santa	Ana	(llamatepec)	assim	como	o	lago	de	Coatepeque,	sendo	um	dos	dez	lagos	
mais	lindos	do	mundo.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	dificuldade:	I	–	II	
Mínimo:	8	pessoas	
Máximo:	25	pessoas	
Importante:	esta	atividade	não	está	disponível	na	temporada	de	maio	a	outubro	por	ser	época	de	chuvas.		
Inclui:	transporte	terrestre,	guía	e	bebidas	refrescantes	
Recomendações:	roupa	confortável	e	leve,	shorts,	tênis	ou	sapatos	confortáveis,	repelente,	protetor	solar,	
lentes	de	sol.	
Saída:	8:00	AM	
Retorno:	2:00	PM	
	 	



	

	

ESCALADA	AO	VULCAO	DE	IZALCO	
	
Cratera	situada	a	pouco	mais	de	1.900	m	de	altitude,	o	vulcãode	Izalco	é	uma	das	maravilhas	naturais	a	não	
perder	 em	El	 Salvador.	O	passeio	pelo	 colosso	não	 se	 limita	 à	 subida	 ao	 cume,	 visita	 também	o	parque	
Cerro	Verde,	a	partir	do	qual	se	oferece	uma	vista	 impressionante	do	 lugar.	Este	é	um	percurso	perfeito	
para	 os	 que	 gostam	 das	 atividades	 desportivas	 em	 contacto	 com	 a	 natureza.	 Depois	 de	 3	 horas	 de	
caminhada	 desde	 Cerro	 Verde	 chegamos	 á	 cratera	 de	 “El	 Faro	 Del	 Pacífico”,	 como	 o	 batizaram	 os	
marinheiros	nos	seus	tempos	de	atividade,	já	que	os	seus	rios	de	lava	incandescente	podiam	ser	avistados	
a	muitos	quilômetros	pelo	mar	fora.	Nesta	excursão	encontraremos	uma	vereda	com	uns	1.500	degraus	e	
lugares	de	descanso.	Você	também	desfrutará	da	beleza	da	natureza	e	o	canto	de	aves	como	o	Torogoz,	
declarada	como	a	ave	nacional	de	El	 Salvador.	 	No	 sopé	do	vulcão,	após	uns	45	minutos	de	caminhada,	
começamos	a	subida	de	umas	2	horas	aproximadamente.	À	medida	que	se	ascende,	o	frescor	do	ar	é	mais	
intenso	 e	 a	 vista	 panorâmica	 cada	 vez	 mais	 impressionante.	 	 Ao	 chegar	 ao	 cimo,	 encontraremos	 uma	
cratera	de	275	m	de	diâmetro	e	27	m	de	profundidade.	Aqui	estamos	num	mirador	natural	a	partir	do	qual	
observamos	ao	norte	o	Vulcão	de	Santa	Ana,	ao	sul,	uma	campina	coberta	de	bosques	e	o	Oceano	Pacífico,	
ao	oeste,	as	montanhas	de	Guatemala	e	ao	este	o	vale	de	San	Andrés.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	Dificuldade:	V		
Mínimo:	6	pessoas		 	
Máximo:	80	pessoas	
Idade	mínima:	18	anos	 	
Peso	máximo:	100	kg.	Por	pessoa	
Duração	da	caminhada:	5	horas	aprox.	
Condições	Climatéricas:	Durante	os	meses	de	Maio	a	Outubro.	
Inclui:	Transporte	terrestre,	guia,	frutas,	refrescos,	entrada,	guias	de	parque	e	escolta	guarda	parques.	
Recomendações:	Camisa	manga	comprida,	calças	compridas,	tênis	ou	botas	para	escalar,	meias	compridas,	
repelente	de	insectos,	bloqueador	solar,	óculos	de	sol,	chapéu,	binóculos.		
Não	serão	aceites	mulheres	grávidas,	nem	participantes	que	se	encontrem	sob	a	 influencia	do	álcool	ou	
outras	drogas.	
Saída:	8:00	AM	
Regresso:	5:00	PM	
	
	 	



	

	

ESCALADA	AO	VULCAO	DE	SANTA	ANA	
	
Compreende	um	dos	mais	belos	cenários	de	El	Salvador.	O	vulcãoIlamatepec	ou	Santa	Ana,	como	também	
é	conhecido,	situa-se	na	província	homônima,	e	é	o	mais	alto	da	cadeia	vulcânica	do	Pacífico	com	2.356	m	
de	altitude	e	também	o	de	maior	volume.		
	
Começamos	a	nossa	expedição	no	Parque	Cerro	Verde,	com	uma	caminhada	de	20	minutos.	Chegamos	a	
Meseta	de	San	Blas,	uma	planície	formada	pelos	restos	de	matéria	vulcânica	de	erupções	passadas.	Aqui	
iniciamos	a	ascensão	entre	veredas,	com	uma	duração	de	aproximadamente	1h	e	30min.	Passaremos	de	
uma	vegetação	abundante	a	um	ambiente	árido,	até	chegar	á	cratera	de	2.500	m	de	diâmetro	e	289	m	de	
profundidade.	 A	 chegada	 ao	 cimo	 recompensa-nos	 com	 impressionantes	 vistas	 de	 grande	 parte	 do	
território	de	El	Salvador,	como	o	lago	de	Coatepeque,	Vulcãode	Izalco	e	Puerto	de	Acajutla	entre	outros,	e	
desde	 o	 agradável	 clima	 da	 cumeada	 observamos	 a	 magnífica	 laguna	 de	 enxofre	 que	 se	 encontra	 no	
interior	da	cratera.	
	
A	mãe	natureza	a	100%...	Isto	e	muito	mais	encontraremos	nesta	memorável	aventura.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	Dificuldade:	V	
Mínimo:	6	pessoas	 	
Máximo:	80	pessoas	
Idade	mínima:	18	anos		
Peso	máximo:	100	kg.	Por	pessoa	
Duração	da	caminhada:	5	horas	aprox.	
Condições	Climatéricas:	Durante	os	meses	de	Maio	a	Outubro.	
Inclui:	Transporte	terrestre,	guia,	frutas,	refrescos,	guia	de	parque	e	escolta	guarda	parques.	
Recomendações:	Camisa	manga	comprida,	calças	compridas,	tênis	ou	botas	para	escalar,	meias	compridas,	
repelente	de	insectos,	bloqueador	solar,	óculos	de	sol,	chapéu,	binóculos.	
Não	serão	aceites	mulheres	grávidas,	nem	participantes	que	se	encontrem	sob	a	 influencia	do	álcool	ou	
outras	drogas.	
Saída:	8:00	AM	
Regresso:	5:00	PM	
	 	



	

	

LA	ANTIGUA	GUATEMALA	
	

Convidamos-lhe	 para	 conhecer	 a	 Antiga	 Guatemala	 chamada	 ademais	 da	 cidade	 de	 Santiago	 dos	
Cavalheiros	 em	 tempos	 da	 Colônia.	 Um	 lugar	 fascinante	 e	 rico	 em	 historia	 para	 gozá-las	 em	 todo	 seu	
esplendor.	Esta	cidade	foi	parcialmente	destruída	pelos	terremotos	de	Santa	Marta	em	1773.	No	ano	de	
1965	Antigas	 foi	 declarada	 “Monumento	Colonial	 de	América	pela	UNESCO”.	Retrocederão	300	anos	no	
tempo,	caminhando	por	suas	ruas	calçadas.			
	
Iniciaremos	nosso	percurso	na	Igreja	La	Merced	de	impressionantes	torres	e	campanários;	Os	mercedários	
foram	 dos	 primeiros	 em	 fundar	 um	 monastério	 de	 homens	 na	 cidade.	 A	 continuação	 realizará	 uma	
caminhada	com	destino	ao	Arco	de	Santa	Catalina,	sem	duvida	alguma	este	arco	da	um	toque	único	a	esta	
cidade	que	ressalta	o	estilo	colonial	e	neste	preciso	lugar	dá	uma	sensação	de	retroceder	séculos	atrás.	Não	
podemos	 faltar	 a	 uma	 visita	 à	 Casa	 dos	 Leões,	 Construída	 antes	 dos	 terremotos	 de	 1,717,	 uma	 linda	
mansão	com	vários	elementos	decorativos	de	pedra,	uma	amostra	viva	da	arquitetura	da	época	colonial.	
Seguiremos	com	a	visita	ao	Convento	Da	Companhia	de	Jesus;	constituído	em	1690,	 lugar	onde	acudia	o	
mais	florido	da	sociedade	da	cidade	de	Santiago	dos	Cavalheiros.	Ademais	percorreremos	pela	Praça	Maior	
onde	encontra-se	localizada	a	única	fonte	das	Sirenas	que	representam	a	fertilidade	construídas	em	1739,	
logo	o	Palácio	de	Ajuntamento	construído	no	século	XVII.	No	percurso	apreciaremos	a	Arquitetura	Colonial	
desde	o	Parque	Central,	a	Velha	Praça	Real	onde	brigas	de	touros	e	comerciantes	se	agrupavam	cerca	da	
Catedral.	 A	 Cidade	 Da	 Antiga,	 Guatemala	 tem	 um	 grande	 número	 de	 ruinas	 e	 edifícios	 coloniais	
restaurados,	 que	 constitui	 uma	 fração	 da	 esplendorosa	 arquitetura	 colonial	 da	 cidade	 e	 sem	 faltar	 A	
Catedral,	a	qual	sofreu	mudanças	em	sua	estrutura	ao	longo	do	tempo.	Sua	fachada	de	estilo	barroco	com	
detalhes	 maniesteristas	 e	 renascentistas	 ademais	 de	 sua	 imponente	 altura	 e	 varias	 imagens	 que	 se	
apreciam	 na	 mesma,	 Também	 Teremos	 a	 oportunidade	 de	 visitar	 a	 fabrica	 de	 Jade	 e	 Mercado	 de	
artesanatos	onde	é	típico	encontrar	variedade	de	arte	popular	guatemalteco	distinta	formas	como;	pedra,	
ouro,	madeira,	cera,	vidro,	prata,	têxteis,	etc.	Estes	artigos,	feitos	a	mão	em	sua	maioria,	encontram-se	em	
muitas	tendas,	mercados	e	vendedores	ambulantes.		
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:		
Nível	de	Dificuldade:	I	-	II	
Mínimo:		8	pessoas	
Máximos:	50	pessoas			
Inclui:	Transporte	terrestre,	guia	acompanhante	e	guia	local,	entradas,	almoço,	refrescos	e	snack.		
Recomendações:	tênis	ou	sapatos	cômodos,	protetor	solar,	chapéu,	passaporte,	cartão	de	turismo,	roupa	
leve.		
Nota:	Não	disponível	o	dia	segunda-feira	por	motivo	de	encontrar-se	fechado	os	lugares	a	ser	visitados.	
Visa	para	Guatemala	requerida	para	algumas	nacionalidades.		
Saída:	6:00	AM	
Regresso:	7:00	PM	
	
	



	

	

OBSERVACAO	DE	AVES	PARQUE	NACIONAL	CERRO	VERDE	
	
Aos	amantes	da	natureza,	oferecemos-lhes	a	mais	excitante	experiência	da	região,	desde	o	Vulcão	de	Santa	
Ana	até	ao	Parque	Nacional	Cerro	Verde.	O	Parque	Nacional	Cerro	Verde	é	reconhecido	pelas	suas	riquezas	
biológicas	e	a	 sua	diversa	 flora	e	 fauna.	O	Parque	conta	 com	mais	de	164	espécies	de	aves	 tais	 como	o	
Torogoz	 (ave	 nacional	 de	 El	 Salvador	 que	pela	 sua	 colorida	 plumagem	é	 um	 símbolo	 de	 união	 familiar),	
águias	com	crista,	falcões,	colibris,	charas,	tucanos	verdes,	entre	outros.		
	
Cerro	Verde	é	um	vulcão	inativo	localizado	a	uma	altitude	de	2.035	m	numa	área	de	500	hectares	(1.235.5	
acres)	de	selva	tropical,	com	temperaturas	que	vão	dos	12º	C	até	aos	18º	C.	
	
Poderemos	desfrutar	uma	caminhada	por	belas	 veredas	 interpretativas,	 a	partir	de	onde	 se	observam	o	
majestoso	Vulcão	Izalco,	as	vizinhas	cidades	de	Sonsonate,	Salcoatitan,	o	Puerto	de	Acajutla	com	o	Oceano	
Pacifico	e	as	alturas	da	Serra	de	Apaneca.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	Dificuldade:	II		
Mínimo:	8	pessoas	 	 	
Máximo:	8	pessoas		
Inclui:	Transporte	terrestre,	entradas	ao	parque,	guia,	refrescos	e	binóculos.	
Recomendações:	Roupa	cômoda	preferivelmente	de	cores	claras	(verde,	azul),	tênis	ou	sapatos	cômodos,	
calças	compridas,	chapéu,	repelente	de	insectos,	bloqueador	solar.		
Saída:	6:00	AM	
Regresso:	11:00	AM	
	

	
	 	



	

	

RUINAS	DE	COPAN,	HONDURAS	
	
A	Cidade	Ruínas	de	Copan	é	uma	bela	e	pequena	aldeia	de	ruas	calçadas	de	pedra	e	franqueadas	por	casas	
de	 adobe	 caiadas	 e	 tetos	 de	 telha	 vermelha,	 que	 formam	 um	 harmonioso	 conjunto	 com	 uma	 historia	
própria.	Situada	nas	imediações	da	cidade	de	Santa	Rosa	de	Copan,	perto	da	fronteira	com	Guatemala,	está	
a	melhor	prova	da	existência	de	uma	das	maiores	culturas	pré-hispânicas	de	América.	As	Ruínas	de	Copan	
foram	declaradas	patrimônio	da	humanidade	pela	UNESCO	em	1980.	Ruínas	de	Copan	é	um	oásis	tranquilo	
de	cultura	antiga	e	natureza	sublime	localizado	no	ocidente	de	Honduras.		
	
Desde	 ha	muitos	 anos	 que	 as	 Ruínas	 de	 Copan	 gozam	 de	 uma	 justa	 fama	 pelo	 seu	magnífico	 conjunto	
monumental	 maia.	 Subimos	 e	 descemos	 pelas	 escadarias	 para	 ver	 todas	 as	 áreas	 do	 centro	 principal,	
visitamos	 a	 Gran	 Plaza	 onde	 encontramos	 as	 estelas,	 o	 recinto	 do	 jogo	 de	 bola	 e	 as	 escadarias	 dos	
hieróglifos.	Este	 lugar	oferece	um	panorama	pitoresco	pelas	verdes	montanhas	que	o	 rodeiam.	Tem	um	
clima	agradável	graças	á	variedade	de	pinheiros	e	á	abundante	vegetação.	O	Parque	Arqueológico	mostra	
uma	variedade	de	estelas	que	encerram	o	mistério	dos	nossos	antepassados	indígenas.	As	Ruínas	de	Copan	
são	consideradas	hoje	em	dia	como	o	París	do	mundo	Maia	em	Centro	América.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	Dificuldade:	I	-	II		
Mínimo:	8	pessoas		 	 	
Máximo:	50	pessoas		
Inclui:Transporte	terrestre,	guia,	entradas,	subida	pelas	escadarias,	almoço,	refrescos,	snack	e	impostos	de	
entrada	a	Honduras.	
Recomendações:	 tênis	 ou	 sapatos	 cômodos,	 bloqueador	 solar,	 chapéu,	 óculos	 de	 sol,	 roupa	 ligeira,	
passaporte,	cartão	de	turismo.		
Nota:Visa	para	Guatemala	e	Honduras	requerida	para	algumas	nacionalidades.	
Saída:	6:00	AM	
Regresso:	8:00	PM	
	 	



	

	

ROTA	ARQUEOLÓGICA	MAIA	(MEIO	DIA)	
	
A	 descoberta	 arqueológica	 de	 grande	 importância	 durante	 os	 últimos	 50	 anos	 na	 América	 Latina:	 uma	
aldeia	maia	 que	mostra	 como	 viviam	 os	Maias,	 “Joya	 de	 Cerén”	 foi	 providencialmente	 preservado	 pela	
natureza	 sendo	 enterrado	 sob	 as	 cinzas	 da	 erupção	 do	 vulcão	 Loma	Caldera	 1.400	 anos	 atrás.	 “Joya	 de	
Cerén”	 é	 considerado	 ponto	 de	 primeira	 ordem	 no	 que	 alguns	 chamaram	 Rota	 Maya	 e	 outros	 “Rota	
Mesoamericana”.	 Também	 é	 considerado	 Património	 Mundial	 pela	 UNESCO.	
	
Continuaremos	nossa	visita	em	direção	à	cidade	de	Chalchuapa,	onde	está	localizado	o	sítio	arqueológico	
de	 El	 Tazumal,	 ouviremos	 sobre	 a	 história	 de	 seus	 habitantes	 e	 teremos	 a	 oportunidade	 de	 visitar	 a	
pirâmide,	também	para	ver	os	restos	arqueológicos	no	Museu	que	a	abriga,	perto	Tazumal	encontramos	
réplicas	de	cerâmicas	e	jóias	maias	de	alta	qualidade	feitas	por	artesãos	locais.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	Dificuldade:	I	
Mínimo:	8	pessoas	 	 	
Máximo:	50	pessoas		
Inclui:	Transporte	terrestre,	guia,	refrescos	e	entradas.		
Recomendações:	tênis	ou	sapatos	cômodos,	bloqueador	solar,	repelente	de	insectos,	chapéu,	óculos	de	sol	
e	dinheiro	para	a	compra	de	souvenires.	
Nota:	Não	disponível	as	segundas	-feiras	(fecham	os	sítios	a	visitar).	
Saída:	8:00	AM	
Regresso:	2:00	PM		
	
	
	
	 	



	

	

ROTA	DAS	FLORES	–	ALDEIAS	ARTESANAIS	
	
Um	percurso	especialmente	pensado	para	os	que	 se	 interessam	pelo	 artesanato,	 pois	 no	 tramo	entre	 a	
cidade	de	 Sonsonate	 e	Ahuachapán	encontraremos	uma	 serie	 de	 aldeias	 com	muita	 tradição	 cultural.	 A	
primeira	aldeia	a	visitar	será	Nahuizalco,	caracterizada	por	ter	costumes	pré-hispânicas	arraigadas.	Esta	é	
uma	das	povoações	 indígenas	mais	 importantes	do	país,	de	grande	atividade	artesanal.	 	Cestas	e	moveis	
tecidos	com	fibras	naturais	como	o	tule	e	o	vime	revistem	as	suas	ruas.		A	igreja	colonial	e	o	mercado	são	
os	 seus	 atrativos.	No	 coração	 da	 rota	 encontraremos	Salcoatitán.	 	 A	 sua	 branca	 igreja	 colonial	 frente	 á	
praça	 central	 é	 uma	 das	 suas	melhores	 alterações.	 Foi	 aqui	 onde	 se	 semeou	 a	 primeira	 planta	 de	 café,	
produto	que	chegaria	a	ser	o	principal	suporte	da	economia	do	país.		
	
Continuamos	o	nosso	percurso	na	direção	de	Juayúa,	famosa	pelo	seu	Cristo	Negro.		Esta	formosa	aldeia	é	
de	tradição	cafeeira,	e	portanto	rodeada	de	uma	natureza	fértil	e	um	clima	ameno.	Á	porta	das	casas	vê-se	
a	gente	do	lugar	cortando	os	grãos	de	café.	Também	visitaremos	a	aldeia	de	Apaneca	onde	se	encontram	
muitos	ateliers	de	artesanato	que	trabalham	a	madeira	do	café.		Aqui	as	flores	crescem	em	abundancia	e	a	
brisa	constante	tem	aroma	a	pinheiros	e	a	café.	Terminamos	em	Concepción	de	Ataco,	aldeia	pré-hispânica	
fundada	no	coração	da	serra	por	tribos	Pipil.	As	suas	ruas	calçadas	de	pedra	e	os	seus	faróis	levam-nos	a	
um	passado	 já	quase	perdido.	Desfrute	a	 serenidade	de	uma	aldeia	de	montanha.	Os	aldeãos	elaboram	
coloridos	tecidos	em	teares	de	pedal	tradicionais	e	instrumentos	musicais	de	corda.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	Dificuldade:	I	-	II	
Mínimo:	1	pessoas	 	 	
Máximo:	100	pessoas	
Inclui:	Transporte	terrestre,	guia	e	refrescos.	
Recomendações:	 tênis	 ou	 sapatos	 cômodos,	 bloqueador	 solar,	 roupa	 ligeira,	 chapéu,	 óculos	 de	 sol	 e	
dinheiro	para	a	compra	de	souvenires.	
Saída:	8:00	AM	
Regresso:	2:00	PM	
	
	

	
	 	



	

	

ROTA	MAIA	
	
Começaremos	 nossa	 excursão	 no	 sítio	 arqueológico	 de	 San	 Andrés,	 centro	 cerimonial	 onde	 poderemos	
apreciar	varias	pirâmides	semi-descobertas,	alguns	montículos	e	o	museu	histórico.		
	
Continuaremos	nossa	visita	em	direção	à	cidade	de	Chalchuapa,	onde	se	encontram	os	sítios	arqueológicos	
de	El	Tazumal	e	Casa	Blanca,	 lugares	que	visitamos	para	admirar	as	suas	pirâmides	e	conhecer	acerca	da	
historia	 dos	 seus	 habitantes.	 Teremos	 ainda	 a	 oportunidade	 de	 ver	 os	 vestígios	 arqueológicos	 que	 os	
Museus	 preservam.	 Em	 El	 Tazumal	 poderemos	 percorrer	 as	 pirâmides	 e	 perto	 daqui	 encontraremos	
réplicas	 de	 cerâmica	maia	 de	 grande	 qualidade	 e	 jóias	 elaboradas	 por	 artesãos	 locais.	 Em	 Casa	 Blanca	
também	ficaremos	a	conhecer	um	pouco	acerca	do	processo	de	tingir	telas	com	anil.	Os	visitantes	podem	
participar	na	elaboração	de	algumas	peças.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	Dificuldade:	I	(inclui	caminhada	em	degraus)	
Mínimo:	8	pessoas	 	 	
Máximo:	100	pessoas		
Inclui:	Transporte	terrestre,	guia,	refrescos,	entradas	e	almoço.		
Recomendações:	tênis	ou	sapatos	cômodos,	bloqueador	solar,	repelente	de	insectos,	chapéu,	óculos	de	sol	
e	dinheiro	para	a	compra	de	souvenires.	
Nota:	Não	disponível	as	segundas	-feiras	(fecham	os	sítios	a	visitar).	
Saída:	8:00	AM	
	Regresso:	4:30PM	
	 	



	

	

TOUR	DE	CHOCOLATE	
	
Acompanhe-nos	para	conhecer	a	maravilhosa	historia	de	um	dos	manjares	mais	disfrutados	no	mundo:	O	
Chocolate.	 Iniciaremos	 nosso	 percurso	 no	 povoado	 de	 San	 Julián,	 Estado	 de	 Consonante	 visitando	 a	
Chácara	 Agroindustrial	 “La	 Sierra”,	 onde	 se	 cultiva	 A	 arvore	 de	 Cacau,	 que	 na	 língua	 Nahuat	 significa	
“Cacahoat”,	 seu	 fruto	é	uma	maçaroca	de	 forma	amelaçada	com	aproximadamente	de	40	sementes	em	
seu	interior.				
	
Realizaremos	uma	fascinante	caminhada	no	Cacoal	onde	observaremos	a	zona	reprodutiva	de	cacau,	suas	
diferentes	 variedades	 e	 colheita,	 além	 do	 mais,	 apreciaremos	 seus	 tipos	 de	 clonagens	 e	 enxertos	 e	 a	
importância	de	seu	 jardim	clonal	para	a	preservação	da	variedade	criola	de	cacau.	Durante	a	caminhada	
podemos	ver	outros	cultivos	como	balsamo	e	café.		
	
		Uma	vez	recolhidos	os	frutos,	extraem-se	as	sementes,	fermentam-se	e	se	secam	para	obter	o	cacau	em	
grão.	Os	nativos	de	América	 consideravam	ao	 cacau	“O	 alimento	 dos	 Deuses”,	por	 isto,	o	 cacau	e	 seus	
derivados	representam	um	de	nossos	deleites	favoritos...	¡O	CHOCOLATE!				
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	dificuldade:	I	-	II.	
Mínimo:	8	pessoas.	
Máximo:	25	pessoas.			
Inclui:	Transporte	guia,	entradas,	refrescos	e	visita	à	Chácara	“La	Sierra”.	.	
Recomendações:	roupa	cômoda,	sapatos	adequados	ao	passeio,	chapéu,	repelente,	dinheiro	para	compra	
de	souvenir.	
Disponibilidade:	não	se	realiza	durante	os	meses	de	Setembro	e	Outubro	por	condições	climáticas.		
Saída:	08:00	AM	
Regresso:	14:00	PM	
	 	



	

	

VULCAO	DE	SAN	SALVADOR	E	LAGO	DE	COATEPEQUE	
	
Saída	 em	 direção	 a	 Capital	 de	 El	 Salvador	 tomando	 uma	 estrada	 panorâmica	 a	 partir	 da	 qual	 poderá	
apreciar	as	costas	do	pacífico	salvadorenho;	chegamos	ao	Vulcão	de	San	Salvador	que	se	situa	ao	oeste	da	
cidade	 e	 é	 uma	massa	 complexa	 que	 inclui	 os	 picos	 Picacho	 (1.967m)	 e	 Jabalí	 (1.397	m).	 A	 cratera	 (El	
Boquerón)	 tem	um	diâmetro	de	1.500	m	e	esta	a	1.800	m	de	altitude.	Realizaremos	uma	caminhada	ao	
redor	da	orla,	onde	poderemos	apreciar	a	beleza	da	fauna,	além	de	uma	variedade	de	espécies	de	violetas	
crescendo	nos	troncos	das	árvores.	Este	vulcão	destruiu	varias	vezes	a	capital,	eventos	que	datam	desde	
1671,	a	última	erupção	em	1917	destruiu	a	capital	quase	totalmente.		
	
Depois	de	um	descanso	e	de	almoçar,	deslocamo-nos	ao	lago	de	Coatepeque.	Este	lago	foi	formado	pelo	
afundamento	 das	 cinzas	 de	 dois	 cones	 vulcânicos,	 o	 que	 deu	 origem	 ao	 lago	 cujo	 nome	 em	 Náhuatl	
significa	“Monte	das	Cobras”.	E	sem	duvida	um	dos	lugares	mais	belos	de	El	Salvador	e	considerado	um	dos	
10	lagos	mais	belos	do	mundo.	
	
A	saída	da	excursão	depende	destas	condições:	
Nível	de	Dificuldade:	II	-	III	(Inclui	caminhada	ao	redor	da	cratera)	
Mínimo:	8	pessoas	 	
Máximo:	100	pessoas	
Inclui:	Transporte	terrestre,	guia,	entrada,	almoço	e	refresco.	
Recomendações:	 Roupa	 ligeira,	 bloqueador	 solar,	 tênis	 ou	 sapatos	 cômodos,	 chapéu,	 óculos	 de	 sol,	
repelente	 de	 insectos	 e	 dinheiro	 para	 a	 compra	 de	 souvenires.	
Saída:	8:00	AM	 	
Regresso:	5:00	PM	
	 	



	

	

SOL	E	PRAIA	
	
Um	passeio	divertido	e	 relaxante,	projetado	para	desfrutar	de	um	dia	de	 sol	e	areia	em	um	dos	 lugares	
mais	reconhecidos	e	populares	de	El	Salvador:	El	Zonte...	
	
Começaremos	 nossa	 jornada	 ao	 longo	 da	 costa	 salvadorenha,	 onde	 apreciaremos	 o	 majestoso	 Oceano	
Pacífico,	faremos	nossa	primeira	parada	em	EL	Zonte,	uma	das	melhores	praias	do	país,	muito	visitada	para	
praticar	surf	e	passar	um	dia	maravilhoso	e	inesquecível.	
	
Após	essa	parada	 refrescante,	 continuamos	nossa	 jornada	para	o	CADEJO,	uma	 cervejaria	 artesanal	 que	
produz	uma	série	de	cervejas	exclusivas,	muito	desejadas	por	todos	os	visitantes,	estrangeiros	e	locais.	
	
A	partida	da	excursão	depende	das	seguintes	condições:	
Nível	de	dificuldade:	II	
Mínimo:	8	pessoas	
Inclui:	transporte	terrestre,	guia	e	refresco.	
Não	inclui:	Almoço	ou	consumo	não	especificado.	
Recomendações:	 roupas	 e	 sapatos	 de	 praia,	 óculos	 escuros,	 chapéu,	 toalhas	 de	 praia,	 protetor	 solar	 e	
dinheiro	para	compras.	
Saída:	8:00	/	Regresso:	16:30	


