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CIRCUITO PROMOCIONAL
Promoção com 10 refeições adicionais
TRIANGULO de OURO con ROTA do SOL (13
Saídas:

Maio

4, 11, 18 e 25

Días)

Junho 1, 8, 15, 22 e 29

Atividades possíveis: Arqueología, Aventura, Caminhadas, Compras,
Cultural, Familiar, Fotografía Paisagens, Gastronómico,Guiado, Historia,
Museus, Música, Natureza, Parques Naturais, Patrimonio da Humanidade,
Praia, RelaxPanorámica, Vôos,
Itinerário:
Día 1.
QUITO
Día 2.
QUITO + OTAVALO + COTACACHI + QUITO (com almoço # 1)
Día 3.
QUITO + METADE DO MUNDO + MERCADO ARTESANAL (com almoço # 2)
Día 4.
QUITO + Avenida dos Vulcões + Latacunga + RIOBAMBA (com almoço # 3)
Día 5.
RIOBAMBA + ALAUSI Trem Nariz del Diablo + CUENCA (com almoço # 4)
Día 6. CUENCA + GUALACEO + CHORDELEG + CUENCA (com almoço # 5)
Día 7. CUENCA + GUAYAQUIL – Malecón – Miradores (com almoço # 6)
Día 8.
GUAYAQUIL – SALINAS com Tudo incluido almoço e jantar
Día 9.
SALINAS – MONTAÑITA (con almoço # 7)
Día 10. MONTAÑITA – ISLA DE LA PLATA – MANTA (con almoço # 8)
Día 11. MANTA – Cidade + Praia (com almoço # 9)
Día 12. MANTA - GUAYAQUIL (com Jantar de Despedida # 10)
Día 13. GUAYAQUIL
Inclui:
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto em Quito e Guayaquil com Transferistas.
- Transporte turístico durante todo o circuito desde Quito até Guayaquil
- Excursões e Tours mencionados no itinerario com Guías de Turismo.
- 12 Noites de Acomodação em Quito, Riobamba, Cuenca , Guayaquil, Salinas, Montañita y
Manta

- 12 Cafés da manhã + 9 Almoços + 1 Jantar
- A Noite em Salinas Hotel Barceló com tudo incluído.
- Navegação a Ilha da Plata ou Galapagos Chiquito em Junho começa a temporada de
baleias.
- Ingressos de: Finca de Rosas, Trem Nariz do Diabo, Ingapirca, Orquidiario, em Guayaquil
La Perla
- Impostos hoteleiros. Assistencia 24 horas para todo o Ecuador + (593) 9 97732081
Não Inclui:
-Entradas nos Museus e otros lugares que se podem visitar pagando localmente.
-Seguro Viagem para nenhum sinistro.
-Refeições não mencionadas e Gorjetas
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Descrição:
Día 1.
QUITO
Asisstencia no aeropuerto e traslado para o hotel. Todos os guías recebem os passajeros
na porta de saída Nacional ou Internacional con letreiro PAM TOURS. Acomodação
Dia 2. OTAVALO + COTACACHI
08:30 Partida do seu hotel para o norte e visitar a "Plaza de Ponchos" no mercado de
artesanato e tecidos de Otavalo, vamos também visitar Cotacachi e suas lojas de artigos
de couro, no caminho vamos apreciar as paisagens andinas que dão El Lago San Pablo e
os vulcões Imbabura e Cayambe, é praticamente uma excursão de compras com muito
folclore. Se o tempo permitir, você pode visitar a cachoeira ou a cidade de Peguche em
uma curta caminhada. Não se esqueça de experimentar o "Bizcochos e Queso de Hoja en
Cayambe". Retornar para Quito. Almoço Menu com bebida em "El Mesón de Pedro
/ Cotacachi"
Dia 3. QUITO + MEIO DO MUNDO + TELEFERICO + MERCADO ARTESANO
08:30 Partida para visitar o Centro Histórico, vamos ver a Basílica, Plaza Grande, Palácio
do Governo, a Companhia de Jesus $ 5, Plaza, igreja e convento de San Francisco, ponto
de vista Panecillo, seguido de transferência para a cidadela Mitad del Mundo eo
Monumento à Linha Equador $ 5, hora de almoçar, você também visitará o Museu
"Intiñan" de US $ 4. Retorne a Quito e pare no Teleférico US $ 9, que decide subir até o
topo da Cruz Loma, onde observará Quito e arredores 4050 metros acima do nível do mar,
no final de uma curta visita ao Mercado de Artesanato para compras e devolução almoço
. Menu com bebida no "El Menestras del Negro / Centro Histórico" * Suplemento Todas as
atrações (US $ 23) são pagas no local ou pré-pagas no país de origem * Para uma visita
de dia inteiro a ordem de visitas pode ser modificada É o lugar.
Dia 4. AVENIDA DOS VULCÕES - RIOBAMBA
08:00 Partida de Panamericana Sur de Quito para Riobamba, no caminho apreciaremos
alguns vulcões e montanhas nevadas como Antisana, Cotopaxi, Ilinizas, Tungurahua e
Chimborazo, também faremos uma parada em um mercado indígena dependendo do
dia, como Latacunga (terça-feira) ou Saquisilí (quinta-feira). Também visitaremos uma
Fazenda Rose, para ver seus processos de cultivo, colheita e exportação de embalagens.
Uma vez em Riobamba, faremos uma breve visita panorâmica ao Parque Neptune e ao
mirante Loma de Quito. Alojamento Almoço Menu com bebida em "Imperio Real /
Salcedo"
Dia 5. RIOBAMBA - ALAUSI - CUENCA
08:00 Partiremos de Riobamba para o sul, para Alausí, onde embarcaremos no trem
com saídas diárias às 11h, lá desfrutaremos de uma aventura enquanto passamos pelo
excitante "Nariz del Diablo", então continuaremos até as ruínas arqueológicas CañarisIncas de Ingapirca (se o tempo permitir) finalmente chegada a Cuenca, Hospedagem.
Almoço Menu com bebida em "Tikal / en Alausi"
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Dia 6. CUENCA - GUALACEO
08:30 Visita matutina da cidade de Cuenca, declarada Patrimônio da Humanidade por
sua riqueza arquitetônica e todas as paisagens que dão aos 4 rios que a atravessam,
visitam o "Museu das Culturas Aborígenes ou Etnográficas", no período da tarde você
terá o veículo para visitas de interesse nos arredores, como a fábrica de chapéus e
visitar as cidades vizinhas de GUALACEO com o seu "Orquideario $ 4" e as lojas de jóias
em retorno CHORDELEG. Alojamento
almoço Menu com bebida no Restaurante del Museo Culturas Aborigenes /
Cuenca
Dia 7. CUENCA - GUAYAQUIL. "Novo"
08:00 Transfer terra para a cidade de Guayaquil (4h), passando pela área do lago "El
Cajas" vamos apreciar o miradouro do "3 Cruces", no caminho vamos apreciar as
plantações de cacau e banana, chegando em Guayaquil cruzando o rio Guayas por suas
magníficas pontes, chegaremos ao Mirante do Cerro Paraíso para admirar a grande
cidade em 360 graus e traslado ao hotel.
almoço Menu com bebida na "Casa Res / do Shopping San Marino Guayaquil"
15:30 Visita ao Parque Iguanas e caminhe ao longo do Malecón, admirando suas
atrações como La Rotonda, Rua Las Peñas, La Rueda la Perla $ 4, e você pode terminar
a sua visita no iate Morgan $ 8 para navegar sobre o Rio ao entardecer .. Voltar ao hotel
Hospedagem.
Dia 8. GUAYAQUIL - SALINAS (2h)
Partida de manhã de Guayaquil (Horário será atribuído de acordo com a chegada ou
partida de vôos do seu hotel em Guayaquil) na direção da Península de Santa Elena.
Pela excelente rodovia, chegaremos a Salinas, onde visitaremos a Península e suas
atrações como a Chocolatera ou a Sopladora del Mar, a La Lobería e o Mirante El Morro.
Tarde livre na praia. Alojamento
Almoço e jantar com tudo incluso no hotel Barceló
Dia 9. SALINAS- MONTAÑITA (2h)
Manhã livre para aproveitar o sol e a praia de Salinas
14:00 Transfer para o norte visitando o Santuário de Olón, seguido da chegada a
Montañita no final da tarde e noite para aproveitar esta praia de surfistas, bares,
restaurantes exóticos e boates para dançar até o amanhecer. Alojamento em Montañita.
almoço Menu com bebida no "Hotel Baja Montañita!
Dia 10. MONTAÑITA - ISLA DE LA PLATA - MANTA (8h) "Novo"
06:30 Saída pela Ruta del Sol para Puerto López, vila de pescadores, aqui às 09:15
embarcaremos em nosso barco para visitar a Ilha de La Plata chamada "Galápagos
Chiquito" durante a navegação (2h) poderemos ver Baleias jubarte de junho a
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Setembro, na ilha, trilhas para caminhadas, vamos apreciar uma variedade de aves
migratórias e belas paisagens, em seguida, tempo para mergulhar e voltar. Então, com
o pôr do sol, chegaremos pela estrada costeira até a cidade de Manta. Alojamento
almoço Menu com bebida a bordo do "Yacha Machallilla"
Día 11. MANTA
08:00 Visita de la ciudad de Manta y la población artesanal de Montecristi, Ciudad Alfaro
y su museo, luego traslado a Playa el Murciélago para disfrutar del Sol y Playa, resto de
la tarde libre por cuenta de pasajero. Los hoteles se encuentran a 1 km de esta playa.
Alojamiento. Almuerzo Menú con bebida en "Plaza Barbasquillo / Manta"
Día 12. MANTA - GUAYAQUIL (3h)
10:30 Traslado al terminal de MANTA EXPRESS en servicio Semiprivado traslado a
Guayaquil
14:30 Traslado al hotel, resto de tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Jantar de Despedida Menú con bebida en "La Pata Gorda / Guayaquil"
Día 13. GUAYAQUIL
Traslado hotel - aeroporto

Preço incluindo Parte Aérea e Terrestre- Preços em US$ por pessoa
Forma de Pagamento Entrada 25% e saldo em 9 X
TURISTA (3*)

Duplo
Triplo
S.Indiv
*CHD
Duplo
04/mai
2972
2829
848
1924
3229
11/mai
2996
2853
848
1948
3253
18/mai
2996
2853
848
1948
3253
25/mai
2609
2466
848
1561
2866
01/jun
2616
2473
848
1568
2873
08/jun
2513
2370
848
1465
2770
15/jun
2679
2535
848
1631
2936
22/jun
2513
2370
848
1465
2770
29/jun
2673
2530
848
1625
2930
Taxa de embarque US$ 79, * CHD com 2 Adultos pagando em

ECUADOR

SUPERIOR (4*)

Triplo
3044
3068
3068
2681
2688
2585
2750
2585
2745
Duplo.

S.Indiv
848
848
848
848
848
848
848
848
848

*CHD
2052
2076
2076
1690
1696
1594
1759
1594
1754
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CIRCUITOS MARAVILHOSOS com a Experiencia de PAMTOURS
DICAS

E INFORMAÇOES SOBRE NOSSO CIRCUITO

• Nossos preços incluem impostos equatorianos 22% de IVA,
• Eles são serviços no sistema "Compartilhado" de espanhol ou inglês falando em grupos
de menos de 16 passageiros.
• A categorização dos hotéis é feita pelos PAMTOURS, alguns hotéis são de categoria
inferior ou superior.
• Se durante os circuitos e pacotes de não executar qualquer um dos serviços
mencionados e incluídos, força maior, o preço será o mesmo, nenhum reembolso, nem
qualquer cálculo para o retorno ou queda de preços vai ser, mas recomendamos serviços
de negociação separados usando os preços TOURS e HOTELS.
• Nossos passeios e serviços são com GUIAS LOCAIS nas principais cidades e atrações.
• Se você quiser OUTROS HOTÉIS para aqueles designados em algumas cidades ao
longo do Circuito por favor "Calcular" a diferença usando as tarifas do HOTELS
separadamente, ou verificar o preço do hotel desejado.
• Todos os passageiros recebem e preenchem uma folha de COMENTÁRIO e avaliam
nossos serviços acima de 10.
Lista de hotéis para Pacotes e Circuitos 2019
Lista de hotéis:




Apartamento Individual
Apartamento Duplo
Apartamento Triplo
HOTELES en;
CUENCA
GUAYAQUIL
MANTA
MONTAÑITA
QUITO
RIOBAMBA
SALINAS

1 cama “Twin”, “Queen o King”.
2 camas “Twin” ó 1 “Queen o King”
3 camas “Twin” ó 2 camas “Queen” ó 1 ”Twin + 1 Queen
SUPERIOR (4*)
DORADO
GRAND HTL. GYE
SAIL PLAZA
BAJA MONTAÑITA
HOLIDAY INN
QUINDE LOMA
BARCELO All Incl

TURISTA (3*)
RIONE
CONTINENTAL
MAR AZUL
KUNDALINI
NÜ HOUSE
EL MOLINO
BARCELO All Incl

[Digite aqui]

TRANSPORTES que escolhemos para os TOURS e CIRCUITOS - 2019 com WIFI

O QUE LEVAR PARA O EQUADOR ? para TOURS E CIRCUITOS - 2019

1 mochila pequena, calçado confortável para caminhada, sapatos com sola de borracha /
borracha, calças compridas, camisas de manga comprida, blusão, para ir a Galápagos, ou Praias,
roupa de banho ou fato de neopreno para mergulho. superfície (Snorkelling) em meses frios,
chapéu ou boné, protetor solar, óculos, binóculos, câmera e câmera de vídeo, medicamentos
QUE DEVEM TOMAR FAVOR LEVAREM, livros.

