
 
 

EQUADOR – 5to. MEGA FAM 2019 
 ROTA DO SOL (4 Dias)  E AVENTURA nos 4 MUNDOS  (5 Días) 

De 7 a 14 de setembro – 8 dias / 7 noites - somente para agentes de viagem 
Itinerário 
07 de setembro. QUITO 
Recepção dos Agentes de Viagem e suas delegações, Transferência do aeroporto para o hotel atribuído. Para 
agentes que chegarem antes das 16:00 h no hotel. Teremos às 18:30 a visita noturna da cidade de Quito 
08 de Setembro  QUITO + MEIO MUNDO + MERCADO ARTESANO. 
07:30 Café da manhã nos hotéis. 
08:30 Saída de seu hotel para uma visita da cidadela Mitad del Mundo e Monumento à Linha do Equador 
(Bilhete incluído). Em seguida, traslado ao Centro Histórico de Quito, hora do almoço e passeio pela Praça 
Grande, Palácio do Governo, Companhia, Igreja e convento de São Francisco, Mirante de Panecillo e Mercado 
de Artesanato. Regresso  para o hotel. 
18:30 Transfer para o Telhado do World Hotel Quito. Jantar e coquetel de boas vindas. 
22:00 Regresso aos hotéis. Alojamento em Quito. 
09 de setembro COTOPAXI - AVENIDA DE LOS VOLCANES - BAÑOS 
07:00 Café da manhã nos hotéis 
08:00 Saída para Quito para o Parque Nacional Cotopaxi, caminhadas na lagoa de Limpiopungo, se o tempo 
permitir, vamos ver outros vulcões e geleiras como Ilinizas, Rumiñahui e Antisana, em seguida, partida para 
banho e almoço incluídos. 
15:00 À tarde visita dos arredores e Cruzamento em Tarabita pela cachoeira do "Agoyan" no Rio Pastaza e 
passeio na cachoeira Pailón del Diablo. No final, chegaremos à Casa del Arbol com seu balanço em frente ao 
vulcão Tungurahua. Alojamento em Baños. 
10 de setembro BAÑOS - RIOBAMBA - TREM - GUAYAQUIL. 
06:00 Café da manhã nos hotéis 
06:30 Partida de Baños passando pelas saias de Chimborazo até chegar a Alausí 
11:00 Embarcaremos no trem e começaremos a aventura pelo "Nariz del Diablo" (Bilhete incluso) 
13:30 Almoço e depois continuar a viajar para Guayaquil apreciando a paisagem, especialmente suas grandes 
plantações agrícolas. Na chegada faremos o tour panorâmico da maior e mais populosa cidade do Equador. 
Alojamento 
11 de setembro Dia 1. GUAYAQUIL-SALINAS 
Manhã livre na cidade de Guayaquil para atividades pessoais. 
12:00 Transfer para a praia de Salinas 
15:00 "Check in" no Hotel Barceló com ALL INCLUSIVE começando com o almoço. Tarde para 
           Aproveite as instalações e a praia. 
12 de setembro Dia 2. SALINAS - MONTAÑITA 
Manhã livre para desfrutar da praia, hotel e tudo incluído. 
12:00 Saída do hotel e saída para visitar o miradouro La Chocolatera, La Lobería e El Morro. 
            Continuaremos ao longo da costa do Pacífico visitando Colonche e sua Igreja de Guayacan 
            Também o ponto de vista de Olón. Tarde e noite livre com hotel de frente para o mar. 
            Baja Montañita Hotel com café da manhã 
13 de setembro Dia 3. MONTAÑITA - PTO-LOPEZ - MANTA 



 
 

07:30 Partida na direção de Puerto López, para embarcar às 09:00 o barco que nos levará para visitar a Ilha de 
La Plata ou Galápagos "Chiquito", durante a navegação, podemos ver as baleias jubarte (junho a setembro) a 
ilha onde nós apreciaremos variedade de pássaros migratórios e nós teremos o almoço ou o lanche. 
16:00 Retorno da ilha, para continuar nosso circuito até chegarmos à cidade de Manta. 
Pôr do sol e acomodação no novo e luxuoso Hotel SAIL PLAZA com café da manhã e uso desuas instalações 
como sua piscina infinita com vista para o mar . 
 
14 de setembro Dia 4. MANTA - GUAYAQUIL  
08:00 Visita da cidade de Manta e a população de artesãos de Montecristi, ponto de vista em Ciudad Alfaro, 
então Hora de curtir a praia do Morcego e voltar 12:00 Check Out e traslado para Guayaquil em 3 horas de 
viagem. (Aeroporto de Guayaquil).            
* Se os passageiros tiverem vôos de conexão mais cedo, eles serão enviados para o serviço compartilhado  com 
Transportes Manta-Express para suas conexões ou vôos.            
* Noites adicionais em Guayaquil SOLICITE valor adicional. 

* Você pode optar por vôo aéreo Manta - Quito AV 1693 deixa 08:45 chega 09:35 e conexões.    
ROTA DO SOL (4 Dias) Inclui: Transporte e traslados de Guayaquil, 1 noite de hospedagem em Barceló com 

tudo incluso no almoço, 1 noite em Baja Montañita com café da manhã, 1 noite no Sail Plaza Manta com café 
da manhã, visitas e entradas mencionadas, Excursão Navegável à Isla de la Plata com equipamento Box Lunch e 
Snorkell. Taxa operacional MUNDOJVS 

AVENTURA nos 4 MUNDOS  (5 Días) Inclui: Transporte e guia permanente, 4 noites de hospedagem, 
4 cafés da manhã, 2 almoços, Jantar e Coquetel de Boas Vindas, Bilhete de Trem, Ingressospara 
todas as atrações mencionadas.Taxa operacional MUNDOJVS 

 

AVENTURA NOS 4 MUNDOS   
Preços em US$ por pessoa a vista. Consulte valor parcelado com acréscimo 

Individual 
AGENTE  
1.222, 

ACOMPANHANTE  
1.262. 

Duplo 
AGENTE 

822, 
ACOMPANHANTE  

862, 

Triplo 
AGENTE  

762, 
ACOMPANHANTE  

802, 

Rota Aérea: 
SÃO/UIO//MANTA/QUITO/SÃO 

Hotés Aventura nos 4 Mundos   

Quito: Holiday Inn- Hotel Quito 
Baños: Floresta – Alisamay 
Guayaquil:Palace-Continental-Grand Guayaquil    

Hotéis :  Rota do Sol  
Salinas: Barceló con todo incluido 
Montañita:Kundalini 
Manta: Sail Plaza    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A PAMTOURS aceitará reservas para Agentes de Viagem para este evento somente se eles fizerem Agências de 
Atacado que vendem ou venderam nossos produtos em 2018 ou 2019 e o prazo para reservar e confirmar será 
15 de agosto de 2019. Esses circuitos são especiais e criados para a visita e experiência de agentes de viagens. 
Não aceitaremos menores de 21 anos. Aceitaríamos até um acompanhante para cada agente de viagens com 
tarifa ACT. Um cartão de visita é necessário para a reserva. Para noites adicionais, os preços acima 
mencionados serão aplicados e as transferências correspondentes aos seus dias de chegada e partida serão 
dadas. Não reembolsável, caso não seja utilizado. 
 
 

ECUADOR                      

 
 
 

 
 
 
 

 
DICAS E INFORMAÇÕES SOBRE TODOS OS NOSSOS CIRCUITOS 

 
• Nossos preços incluem impostos equatorianos 22% de IVA, são PREÇOS de Venda ao Público em USD  
• 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.  
• • Todos os HOTÉIS ELEITOS estão no MESMO SETOR de cada cidade e facilitam nossa operação. • 
SUPLEMENTO 1 PAX Viajar sozinho equivale a garantir o total de serviços em privado ou compartilhado.  
• SUPLEMENTO Sair mais um dia, é equivalente a iniciar o circuito em particular apenas para os passageiros que 
pagam.  
• Todos os passageiros recebem e preenchem uma folha COMENTÁRIOS e avaliam nossos serviços acima de 10. 
• Fazemos viagens personalizadas para famílias, indivíduos, grupos de INCENTIVOS e muito mais. 



 
 

 
 
TRANSPORTES que asignamos en  TOURS  y CIRCUITOS -  2019 
   

   
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. 
 
 

TRANSPORTES UTILIZADOS PARA NOSSOS TOURS E CIRCUITOS. 

PARA TOURS INDIVIUDALES  PRIVADOS  o FITS  (1 a 3 pax) 

Tipo Tucson o  Creta Hyndai con guía/chofer  + guías locales 

PARA GRUPOS PEQUEÑOS ( 2 a 6 pax) 

Tipo Furgoneta - Hyundai H1 con guía/chofer  + guías locales en cada ciudad 

PARA  GRUPOS MEDIANOS  ( 4  a 14 pax) 

Tipo Mini Bus  - Sprinter ó Crafter VW  con  chofer + guía  + guías locales. 

PARA  GRUPOS GRANDES   (15 a 42 pax)  

Tipo Bus Autocar-  confortables hechos en Ecuador con chofer + guía + guías locales 

 
 
ALIMENTAÇÃO para TOURS  E CIRCUITOS -  2019 
Temos 3 tipos de refeições para oferecer aos seus clientes adicionais para almoços e jantares. 
 
Suplemento Almoço ou Jantar "AAA" US $ 45 Aplica-se ao Continente e Galápagos 
Inclui: Entrada + Prato Forte + Sobremesa + Bebida em Restaurantes e Hotéis podem ser Buffet 
 
Suplemento Almoço ou Jantar "AA" $ 35 Aplica-se apenas ao continente. 
Inclui: Entrada + Prato forte + Sobremesa + Bebida em restaurantes nas cidades durante as excursões 
 
Suplemento Almoço ou Jantar "A" $ 20 Aplica-se apenas no Continente. 
Inclui: Prato forte + Sobremesa + Bebida em Restaurantes ou Franquias durante as excursões 
 
 


