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QUITO E COTOPAXI 
 
 
 

 
 

Quito e Cotopaxi, Equador – 5 dias. 
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O DESTINO 
O Centro Histórico de Quito é um dos mais bem preservados da 
América do Sul – declarado Patrimônio Cultural da Humanidade, em 
1978. Nesta que é uma das cidades mais prósperas do continente, há 
ótimos museus, parques, bares, restaurantes e vida noturna. Tudo isso, 
em meio a sua beleza colonial. Conheça também Otavalo, com seu 
encanto bucólico e, a 75 km da cidade, o imponente Vulcão Cotopaxi, 
instalado no parque de mesmo nome. 
 

ITINERÁRIO 

DURAÇÃO: 5 DIAS /4 NOITES 
 
Dia 1 – Quito 
Chegada ao aeroporto de Quito e traslado privativo até o hotel.  
 

Refeições inclusas: (Não há refeições inclusas). 
 
Dia 2 – Quito (City Tour e Metade do Mundo) 
Após o café da manhã, saída para passeio com 4,5 h de duração em 
Quito. Iremos ao centro colonial para conhecer seus tesouros de arte e 
arquitetura. O centro colonial de Quito, o maior e melhor preservado 
da América do Sul, foi nominado pela UNESCO como Património 
Cultural da Humanidade. O tour começa na Praça da Independência, 
rodeada pela Catedral, pelo Palácio Presidencial, pelo Município e pelo 
Palácio Arcebispal. Em seguida, visita à igreja da Companhia de Jesus, 
com seu maravilhoso interior dourado, e ao Monastério de São 
Francisco, um dos principais monumentos religiosos do Novo Mundo, 
com impressionantes fachada e átrio, no interior. A arquitetura tem 
estilo barroco influenciado pelo mourisco, com a virgem alada de Quito 
em seu altar maior.  
 
Seguiremos então para o monumento Equatorial, 25 km ao norte de 
Quito, que marca a metade exata da terra, latitude 0°, onde se pode 
parar com um pé em cada hemisfério. Visite o Museu Etnográfico que 
mostra os diferentes grupos indígenas que vivem no Equador. Junto ao 
monumento está a aldeia colonial com sua praça principal, igreja, 
correio, praça de toros, restaurantes e muitas lojas de souvenir e 
cartões postais. Você receberá um diploma por ter cruzado a linha 
equatorial. 
 

Refeições inclusas: Café da manhã. 
 
Dia 3 – Quito (Otavalo) 
Após o café da manhã, saída semiprivada para desfrutar de atividades 
do mercado de Otavalo, visitar o povo de Peguche e observar o 
processo de tecelagem. Iremos primeiramente para o norte, à terra dos 
Otavalos, onde há a feira indígena mais famosa da América do Sul, o 
mercado têxtil de Otavalo. Seguiremos pela rodovia Panamericana, 
passando por paisagens dramáticas de montanhas. A primeira parada 
será em Calderón, um pequeno povoado onde se elaboram figuras de 
marzipan com muitas formas e cores. Em seguida, continuaremos pelos  

 
 

 

MELHOR ÉPOCA 
Os meses de maio a agosto 
formam a época ideal para 

viajar para o Equador, pois as 
temperaturas estão mais 

baixas e o clima está seco. 
 

 
 

COMO CHEGAR 
Voos diários para o aeroporto 

de Quito (com opções de 
conexão em Lima, Bogotá, 
Buenos Aires e Panamá).  
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vales de Guayllabamba e Cayambe, com suas fazendas de gado e plantações de flores. Em Otavalo 
visitaremos muitos pontos de vendas de ponchos, xales, cobertores, tapetes, cintos trançados, chapéus , 
bolsas e mais. Note que os Otavalos vendem em silêncio, um contraste com o ruído típicos dos mercados. 
Em seguida, iremos a Peguche, um pequeno povoado indígena onde vivem artesãos. Aprenda sobre sua 
cultura e seu modo de vida. O almoço será servido em uma das hospedagens ou fazendas da região. Retorno 
à Quito à tarde, depois do almoço. 
 

Refeições inclusas: Café da manhã e almoço. 
 
Dia 4 – Quito (Parque Nacional Cotopaxi) 
Após o café da manhã, saída privada de carro, com guia e motorista, rumo ao Parque Nacional Cotopaxi, um 
santuário ecológico que cerca o magnífico Vulcão Cotopaxi. Siga os passos do cientista alemão Alexander 
von Humboldt, e descubra o que ele chamou em 1802 de Avenida dos Vulcões. Esta rota é rodeada por 
vulcões nevados. Riachos e rios correm montanha abaixo cruzando pequenos povoados de casas de adobe e 
cultivo multicoloridos. Depois de 1,5 h de percurso chegaremos à entrada principal do parque e seguiremos 
por um caminho de terra por aproximadamente uma hora, até alcançar a Central de Informações. Você será 
informado sobre o ambiente planalto andino, sua flora e fauna. Em seguida, o passeio continua até a costa 
da Lagoa de Limpiopungo, onde há uma variedade de aves e ocasionalmente cavalos selvagens. Em dias 
claros, é possível observar o vulcão Cotopaxi. Uma curta caminhada pelos arredores da lagoa permite ver de 
perto a flora e fauna andina. O almoço será servido em uma fazenda ou restaurante da região, antes de 
retornarmos à Quito pela tarde. 
 

Refeições inclusas: Café da manhã e almoço. 
 
Dia 5 – Quito 
Após o café da manhã, check-out no hotel e traslado privativo até o aeroporto de Quito. 
 

Refeições inclusas: Café da manhã. 
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HOTÉIS 

Em nossos roteiros sugeridos, sempre que possível oferecemos uma alternativa de acomodação, desde que o hotel 
esteja de acordo com os nossos critérios de hospitalidade, conforto e sustentabilidade. Consulte-nos se preferir 
explorar ainda outras opções de acomodação. 
 

TOP   ALTERNATIVO 

DIAS 1 A 5 (QUITO)   DIAS 1 A 5 (QUITO) 

 

 

 

Casa Gangotena   Hotel Pátio Andaluz 

A Casa Gangotena, um hotel Boutique na capital 
equatoriana. O empreendimento é uma antiga 
mansão que foi residência dos presidentes do 

século XIX. Recém-inaugurado, o hotel boutique 
mistura a modernidade e a tradição em uma 

combinação interessante e sofisticada. 

 Localizado no coração do centro histórico, 
rodeado de igrejas, museus e tombado como 

patrimônio Cultural e da Humanidade pela 
Unesco. Desfrute da elegância e conforto que o 

hotel oferece. Além disso, você encontra amplas e 
aconchegantes acomodações. 

Tipo de acomodação: Luxury   Tipo de acomodação: Standard King 

 

A REGIÃO 
Clique na imagem, abaixo, para explorar a região no Google Maps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFERENCIAIS AURORAECO 

+ Viagem privativa, personalizada e flexível; 

+ Anfitriões e guias locais experientes e treinados; 

+ Pesquisa constante sobre o destino para sempre oferecer 

as melhores opções de acordo com cada perfil; 

+ Telefone de plantão durante a viagem. 
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VALOR POR PESSOA 
 

NO. DE PESSOAS TOP ALTERNATIVO 

6 US$ 1.615 US$ 985 

4 US$ 1.650 US$ 1.015 

2 US$ 1.845 US$ 1.210 

Suplemento Single + US$ 1.410 + US$ 665 

 
OBSERVAÇÕES 

 Valores expressos em dólar (US$). 

 Os valores descritos na tabela correspondem ao custo por pessoa, em acomodação dupla. 

 Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 Valores válidos até 31/12/16, exceto em datas comemorativas e feriados. 

 Visitas turísticas às igrejas não são permitidas aos domingos. 

 Para que disfrute melhor esta experiência, recomendamos que você use vestimentas confortáveis e que leve 
um suéter e capa de chuva, mesmo que o dia esteja quente e ensolarado. Use sapatos próprios para caminhar. 
Por fim, não deixe de usar protetor solar (recomendamos o FPS 40). 

 
INCLUI 

 4 noites de acomodação com café-da-manhã no hotel escolhido. 

 Traslados entre o hotel e o aeroporto. 

 Valores de entrada nos Parques Nacionais, reservas, áreas protegidas e projetos comunitários. 

 Alimentação:  

 Dia 3: Almoço. 

 Dia 4: Almoço. 

 Acompanhamento de anfitrião durante toda a viagem. 

 Traslados rodoviários previstos no roteiro.  

 Seguro viagem. 
 

NÃO INCLUI  

 Passagens aéreas. 

 Despesas de ordem pessoal. 

 Early check-in ou late check-out. 

 Gorjetas. 
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FORMAS DE PAGAMENTO 
 
DEPÓSITO E CARTÃO DE CRÉDITO 

 Depósito bancário: Sinal de 40% do valor total da viagem. 

 Cartão de crédito: Saldo em 3x sem juros, pago no ato da compra. 

 Cartões de crédito aceitos: Visa e Mastercard. 
 
 
DADOS BANCÁRIOS 
 

AURORAECO VIAGENS 

CNPJ: 04.964.782/0001-30 

Banco: Itaú Banco: Santander 

Agência: 7122 Agência: 0985 

Conta Corrente: 07489-6 Conta Corrente: 13000251-2 

 
DOCUMENTOS 

 Envie comprovante de depósito por fax (11 3086-1731) ou e-mail (reservas@auroraeco.com.br) para confirmar 
a sua reserva. 

 Logo após a confirmação do pagamento do sinal, a operadora enviará um e-mail ao cliente contendo o 
Formulário de Viagem e o Termo de Responsabilidade. Esses documentos devem ser preenchidos, assinados 
individualmente e entregues à operadora no máximo 30 dias antes da viagem, ou, o mais breve possível nos 
casos de embarque em menos de 30 dias.  

 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

 Perda de 10% do valor pago se o cancelamento ocorrer antes de 30 dias do início da viagem. 

 Perda de 20% caso ocorra entre o período de 30 dias a 21 dias antes da data do embarque. 

 Caso o cancelamento ocorra com menos de 21 dias da data de embarque, poderá haver estipulação de multa 
em percentual superior a 20% mediante a comprovação de gastos efetivamente dispendidos pela Auroraeco. 
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