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Olá Viajante
Espero que possamos atender suas expectativas com este Mini Guia
Equador, e claro, ajudar na realização da sua viagem. Por favor, após
receber esse material não hesite em falar conosco, caso tenha dúvidas
ou precise de mais informações. Para ajudar nisso, criamos um canal no
WhatsApp.
Nós não cobramos nada por esse serviço, é algo que fazemos por
prazer e por acreditar que assim ajudamos as pessoas a Viajar, Ver e
Viver.
A única forma de ganharmos com esse nosso trabalho é quando você
utiliza nossos links do Booking.com para fazer as reservas da sua
hospedagem ou contrate seu seguro viagem da World Nomads.
Lembrando que você não paga nada a mais por comprar através desses
links.
Caso não queira se hospedar em nenhuma das opções que passamos,
mas ainda sim queira nos ajudar, pode fazer uma nova busca por
hospedagem em nosso site (http://viajarvereviver.com.br/), direto na
caixa do Booking.com, na lateral do site. Se tiver dúvidas explicamos
melhor aqui.
Aproveite a leitura e boa viagem :D
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WhatsApp sobre o Equador
Planeja ir ao Equador e quer ainda mais informações? Já foi para o país
e quer ajudar quem já foi com informações mais recentes?
Junta-se ao grupo que criamos no WhatsApp: Equador - Dicas.
O link é: https://chat.whatsapp.com/6XEKEEry5qU7jq8MEqQFFx.
Se por um acaso você não conseguir acessar, nos adiciona no
WhatsApp e manda uma mensagem que nós adicionamos você no
grupo. O número é (11) 9 9376-4476.
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Recomendações
Viajar pelo Equador requer um certo exercício, para não gastar além da
conta. Exceto em viagens para EUA e Europa, o normal é você realizar
uma conversão para o dólar americano e então para o Real. Dessa
forma analisamos se algo é barato ou caro. A moeda oficial do Equador
é o dólar, então facilita o calculo, mas nós tivemos que a todo momento
nos policiar para não achar tudo muito barato quando via, por exemplo,
um sanduíche por $4,99. R$17 / R$18 não é barato por um sanduíche!
Então policia-se nos seus gastos no país.
O transporte por ônibus no país é super barato (mesmo). Em Quito, por
exemplo, com U$0,25 você viaja de norte a sul da cidade, fazendo
inúmeras baldeações. São poucos os casos que é necessário sair e
entrar (pagando) de novo. Viagens entre as cidades também são
baratas, geralmente em ônibus de corporativas. O trecho mais caro que
pagamos foi de Cuenca -> Baños e custou U$10 (por pessoa) sendo
que realizamos primeiro a viagem até a cidade de Âmbato antes de
seguir.
Por último, Galápagos! É possível ir com pacotes, mas nesse guia
mostramos como planejar tudo por conta e assim sair mais barato. A
melhor época para ir a Galápagos é considerado entre Abril e Maio.
Visibilidade da água melhor, temperatura agradável e animais mais
ativos. A temporada de mais chuva é entre Janeiro e Março (mas não
chove todo dia) e a temporada que consideram de garoa - e boa para
ver animais aquáticos - é de Junho a Outubro. Novembro e Dezembro
também são épocas consideradas boas.
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Sobre o país
Equador
Capital - Quito
Cidade mais populosa - Guayaquil
Língua oficial - Espanhol
Moeda - Dólar Americano (1 USD = R$
3,22)*
* Para fazer conversões nos utilizamos e
indicamos o seguinte site
http://www.xe.com/ para ter uma noção,
pois no site é apresentado o câmbio
comercial e não turístico.
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Indicação de Roteiro
São Paulo -> Quito
6h de voo
Quito
1 noite na capital equatoriana
Quito -> Galápagos
2h de voo
Galápagos
5 noites no arquipélago
Galápagos -> Quito
2h de voo
Quito
2 noites
Quito -> Cuenca
8h de viagem
Cuenca
3 noites
Cuenca -> Guayaquil
4h de viagem
Guayaquil
2 noites
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Guayaquil -> Montañita
4h de viagem
Montañita
3 noites
Montañita -> Guayaquil -> Baños (via Ambato)
10h de viagem (incluindo espera em Guayaquil)
Banõs
3 noites
Baños -> Quito
5h de viagem
Quito
2 noites
Quito —> São Paulo
6h de voo
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Cidade a cidade
O que fazer, onde comer e como se
locomover em cada cidade que sugerimos
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Quito
Equador
Verá que a capital do Equador é muito diferente do que viu em La Paz.
Os traços mais indígenas sumiram e há uma miscigenação muito maior
entre espanhóis e africanos. A cidade de Quito fica distribuída como
uma linguiça, é possível caminhar de leste a oeste, sem maiores
esforços, mas a distância norte-sul é enorme.

Como chegar/locomover
Para ganhar tempo, aconselhamos fazer a ida para Quito em avião, o
preço sai quase o mesmo que ônibus (ida e volta), com a vantagem de
chegar em menos tempo.
Quito também será o ponto de partida para conhecer Galápagos.
A cidade possui uma boa rede de ônibus, em corredores exclusivos,
que independente de quantos pontos andar, custam US$0,25. Como
falado anteriormente, devido a distribuição da cidade, essas linhas
basicamente percorrem o sentido norte-sul (vice-versa).

Onde ficar
Um excelente (e diferente) hostel para ficar em Quito é o El Hostelito.
Além de camas de solteiro, eles possuem “cápsulas” (ou pods, como
eles chamam) para casais. Cada cama possui tomadas e luz individuais
e uma cortina para dar mais privacidade. O café da manhã é cobrado a
parte, mas nada lhe impede de comprar algo no mercado para
preparar, usando a cozinha que é fornecida aos hóspedes.
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>> Link para reservar e ver mais fotos das “cápsulas”: https://goo.gl/
kh3BAV
Há outras opções na cidade, como o La Casona de Mario. O dono é
argentino (vende umas excelentes empanadas que o mesmo faz) e
mantém um casarão de forma bastante familiar. Hóspedes tem acesso a
uma cozinha, pequena se houver muitos turistas tentando cozinhar, mas
bastante completa.
>> Link para reservar: https://goo.gl/WBPw0S
Outros lugares: Há diversas hospedagens na região da Plaza Foch, a
grande maioria bastante festeira. A região dessa Praça é bastante
frequentada por turistas e jovens de Quito.
>> Link para um mapa e onde reservar: https://goo.gl/Zb6pXv

O que fazer
Há diversas atrações para conhecer em Quito e região, abaixo listamos
algumas delas e como fazer para chegar.
Mitad del Mundo: O parque Mitad del Mundo fica um pouco fora da
cidade, mas é possível visitar usando o transporte público da cidade.
Considerando que fique no El Hostelito é necessário caminhar pela Av.
Cristobal Colon (20 min mais ou menos) até a Av. América e na Estación
Seminario Mayor pegar um ônibus (sentido norte) até o Terminal La
Ofelia - que é o último ponto. No terminal há placas indicando a fila
para pegar o ônibus sentido Mitad del Mundo, esses ônibus custam
US$0,30 por pessoa/o trecho. Só indicar ao cobrado que descerá no
Mitad del Mundo que ele avisará ao chegar. A entrada ao Parque Mitad
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del Mundo, com todos os acessos inclusos, custa US$7,50. Esse parque
explica como foi realizado a exploração para encontrar a “metade do
mundo” (no caso o Equador) e possui diversos experimentos bem
bacanas.
TelefériQo: É uma excelente opção para ver a cidade do alto e, em um
dia sem nuvens, é possível ver muitos vulcões que há na região. O
teleférico é o mais alto do mundo, indo de 3.110m até quase 4.000m
de altitude. Cada gôndola cabe 6 pessoas e o trecho leva em torno de
20 minutos. O ingresso de ida e volta custa US$8,50 por pessoa. Para
chegar lá é necessário ir ao lado oeste da cidade na Calle Mariscal
Sucre, para chegar lá é só perguntar qual ônibus pegar na Av. Cristobal
Colon (pode fazer isso no hostel). No pé da montanha há ônibus que
leva até a entrada do teleférico.
Vulcão Quilotoa: Vulcão inativo com 3.880 metros de altitude, a
paisagem é deslumbrante, principalmente do lago formado em sua
cratera, com 3km de extensão, após uma antiga erupção. As águas de
cor verde criam um lindo contraste em dias de céu azul. Há um mirante,
mas também é possível descer até a beira do lago e se aventurar em
um passeio tranquilo de Kayak. Para subir, prepare as pernas, são
apenas 400m de desnível, mas a inclinação é considerável. Uma opção
é subir a cavalo, o serviço custa US$10,00 por pessoa. Sobre um
passeio desde Quito, pode contratara diretamente com o hostel em
que se hospedar. Se a vista pelo Google Maps já é impressionate,
imagina pessoalmente!! Veja aqui: https://goo.gl/maps/kJtDGWgLJUk

Onde Comer
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Próximo ao hostel El Hostelito, na Plaza José Navarro há diversas
barracas vendendo comida típica do Equador. Eles começam por volta
das 17h, todo dia. Comida barata e gostosa.
Próximo ao hostel também há uma rede de hamburgueria colombiana,
chamado El Corral.
Frida Tacos: Possuem uma maneira muito interessante de pedidos,
onde os mesmos correm por um varal até os cozinheiros. É possível
comer diversos tipos de tacos acompanhado de uma boa cerveja.
Santa Rosa Cerveja Artesanal: Se quer conhecer mais das cervejas
locais, na mesma rua do Frida Tacos há a cervejaria Santa Rosa. O bar é
bem simples, indicamos somente para tomar uma cerveja artesanal (não
há o que comer).
Plaza Foch: A plaza é o point dos turistas e moradores jovens de Quito.
Para comer há de tudo, desde fast-food até restaurantes e bares mais
bacanas. Os mais indicados na região sendo o Republica del Cacao (#6
no TripAdvisor) e Fried Bananas (#7)
Localização dos lugares indicados: https://goo.gl/U8l7T6
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Galápagos
Equador
Há dois principais estilos de viagem a Galápagos. Primeiro em
embarcações que partem desde o continente, cruzam o oceano até o
arquipélago e passeiam por lá (com tudo incluso), estes são bastante
caros. O segundo, que indicaremos aqui, parte em avião até as ilhas San Cristobal ou Baltra - e os passeios partem diariamente de lá. Ainda
deixamos uma opções de tour organizado por agência, caso prefira.

Como chegar/locomover
Partem voos diários de Quito para as ilhas, operados pela TAME,
AeroGal e Latam (antiga LAN Equador). Galápagos possui dois
aeroportos (San Cristobal e Baltra), mas pela facilidade de embarque/
desembarque, indicaremos o aeroporto de San Cristobal.
Em pesquisas feitas, para o mês de outubro/2017, a Latam possuía as
passagens mais baratas, US$300 ida e volta por pessoa. Para a ilha de
Baltra, os valores ficam apenas um pouco mais caros, US$315 ida e
volta por pessoa.
Já o transporte entre as ilhas são feitos em lanchas e balsas,
contratados quando estiver lá. Nós indicamos ainda trocar de ilha após
ficar alguns dias. Dessa forma podendo curtir um pouco cada ilha. Só
lembrando para voltar a ilha de onde retornará seu voo. Os barcos que
realizam o percurso entre as ilhas partem em dois horários: pela manhã,
por volta das 7h, e a tarde entre 14h e 15h.
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Link para reservar com a Latam: https://www.latam.com/es_ec/
Preços apresentados no site da Latam Equador foram mais baratos que
o mesmo trecho/data no site da empresa no Brasil.

Onde ficar
Nossa indicação na ilha de San Cristobal é a Casa de Jeimy. Melhor
custo/benefício, com quartos com cama de casal por R$130 a diária (do
quarto). Quartos possuem banheiro privado, TV a cabo e arcondicionado, café da manhã não incluso mas há uma cozinha
compartilhada. A mesma hospedagem ainda oferece quartos com duas
camas de solteiro por mais ou menos R$115 pelo quarto.
>> Link para reservar a Casa de Jeimy: https://goo.gl/V2CfgA
Há muitas outras opções de estadia em Puerto Baquerizo Moreno,
como é conhecido a vila na ilha de San Cristobal. Pode ver mais lugares
aqui: https://goo.gl/v2JJZt.
Já na ilha Santa Cruz, que é a ilha habitável mais próxima do aeroporto
de Baltra, nossa primeira indicação é o Galapagos Dove. Bastante
simples e a mais ou menos 10 minutos do mercado de peixe, a
hospedagem possui habitações com cozinha (só pedir no ato da
reserva) e banheiro privado. Diárias entre R$115 e R$125 (o quarto)
dependendo se com cozinha, ou não. A segunda indicação na ilha é o
Hostal Arena Negra, com banheiro privado, ar-condicionado e uma
cozinha compartilhada por R$130 a diária.
>> Link para reservar o Galapagos Dove: https://goo.gl/Jm1T6H
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>> Link para reservar o Hostal Arena Negra: https://goo.gl/AffErF
Ainda há outras opções na ilha, pode conferi-las no seguinte link:
https://goo.gl/k5VV7Y
A última indicação é na ilha Isabela, a Posada del Caminante possui
habitações com banheiro compartilhado e cozinha. Diárias a partir de
R$130.
>> Link para reservar na Posada del Caminante: https://goo.gl/IzoQNa
>> Para mais opções de hospedagem na ilha: https://goo.gl/t6AW8i
Clique no link para ver, em um mapa, as hospedagens aqui indicadas:
https://goo.gl/HoMUUM

O que fazer
Há diversas opções gratuitas para realizar nas ilhas Galápagos, segue
algumas delas, dividido por ilhas e por gratuitas e pagas:

Ilha San Cristobal
Playa Mann: essa praia permite ficar perto de lobos marinhos.
Centro de Interpretación de San Cristóbal: esse centro é ótimo para
descobrir mais sobre como as ilhas se formaram e mostra como o
arquipélago é um lugar único no mundo. Vale uma visita com tempo.
Mirante Cierro Tijeretas: seguindo o caminho do Centro de
Interpretação chega ao cerro que tem uma ótima vista de San Cristobal.
Leva o kit para snorkeling, que há ótimos pontos para praticar.
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Playa Loberia: Para o outro lado da cidade, praticamente em frente ao
aeroporto (cabeceira sul da pista). É possível ver lobos marinhos e
iguanas. Também é possível realizar snorkeling na praia.

Ilha Santa Cruz
Centro Darwin de reprodução de Galápagos: assim como nas outras
ilhas, aqui também há um centro de reprodução de tartarugas
terrestres.
Peixaria de Puerto Ayora: o mais interessante dessa peixaria, que fica
no caminho até o Centro Darwin é ver pelicanos e lobos marinhos
esperando um peixinho como cachorros olhando o frango girar na
padaria da esquina.
Praia Galapagos: uma praia na Bahia Tortuga, é possível chegar
caminhando, é necessário registrar a entrada ao iniciar a trilha (e depois
a saída). Trilha de mais ou menos 3km, não há estrutura, então leve
comida e água. Uma opção é também ir de barco (precisa pagar).
Praia Mansa: coisa de 500m adiante da Praia Galapagos, a Praia Mansa
é de águas calmas e cristalinas. Em ambas as ilhas, cuidado com
moscas.

Ilha Isabela
Caminhada até Muro de las Lágrimas: uma trilha de mais ou menos 5
km de Puerto Villamil leva até o Muro de las Lágrimas, uma construção
de pedras erguida por presidiários em meados do século XX, quando a
ilha Isabela era uma prisão.
Centro de Crianção de Tartarugas Gigantes Arnaldo Tupiza
Chamaidan: Afastado mais ou menos 1km de Puerto Villamil, o centro
permite conhecer mais sobre esses gigantes. Próximo ao centro, há
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também a lagoa dos flamingos, onde - com sorte - pode encontrar
alguns desses pássaros.
Concha de Perla: Última dica gratuita na ilha Isabela, essa piscina
natural é possível visitar sozinho, mais ou menos 500m do centro de
Puerto Villamil, e se tiver com máscara é possível fazer snorkeling. Com
sorte é possível ver tartarugas que ficaram presas na piscina na maré
baixa.
Também há passeio pagos, como os a seguir, também dividido por
ilhas:

Ilha San Cristobal
Roca León Dormido: também conhecido, em inglês, como Kicker
Rock. Considerado um dos melhores lugares para fazer snorkel (ou
mergulho) no arquipélago. É possível ver leões marinhos, mantas,
tartarugas e tubarões.
Galapaguera de Cerro Colorado: esse passeio geralmente faz parte
de um tour maior, que pode ser contratado junto a um taxista. É um
centro de criação de tartarugas terrestres. Nesse mesmo passeio
também é possível visitar a praia de Puerto Chino e Lagoa El Junco.
Na praia há uma trilha na ponta direita da mesma que permite uma
melhor vista. Para esses passeios é possível se juntar com mais dois
turistas e dividir os custos.

Ilha Santa Cruz
Las Grietas: uma fenda onde se criou uma piscina natural, esse passeio
está nessa listagem mas é um quase gratuito. Para chegar a Las Grietas
é necessário pagar um barco-táxi, mas é super baratinho.
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Ilha Isabela
Los Tuneles: consiste em um passeio terrestre e snorkeling. Um fluxo
de lava criou diversas formações geológicas, como arcos subaquáticos
e terrestres e hoje é um paraíso natural para muita vida! É possível ver
atobás de patas azuis, tubarões e tartarugas.
Las Tintoreras: é um conjunto de ilhotas e praias escondidas, é
possível ver muita vida marinha como tubarões, tartarugas e leões
marinhos e raia manta, além de iguanas. Nesse passeio é possível fazer
snorkeling.
Vulcão Sierra Negra: o vulcão entre em erupção, pela última vez em
2005, ainda há caminhos de lava se misturando entre plantas nativas
vida animal. O passeio consiste em dar a volta nesse vulcão e se
tiverem com tempo visitar o Vulcão Chico. Experiência única.
Clique no link para ver, em um mapa, as atrações acima indicadas:
https://goo.gl/HoMUUM

Onde Comer
Nossas indicações nas ilhas estarão focados em lugares econômicos e
com bom custo/benefício.

Ilha San Cristobal
Cri’s: um lugar para se comer hambúrguer, tomar uma cerveja ou sucos
naturais. No tripadvisor é tido como #3 nessa ilha para comer e o de
melhor custo/benefício.
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Ilha Santa Cruz
Los Kioskos: bom lugar para comer frutos do mar em Puerto Ayora. Há
pratos servidos com arroz e patacones (banana amassada e frita).
Tripadvisor indica como #7 nessa ilha.
K.F. WIlliam: outra opção econômica para comer frutos do mar na vila.
Tripadvisor indica como #9 nessa ilha.

Ilha Isabela
Shawarma Hot: comida rápida e barata na ilha, com boa variedade
(levando em conta que é uma ilha). Tripadvisor indica como #3 nessa
ilha.
Clique no link para ver, em um mapa, os locais acima indicados: https://
goo.gl/HoMUUM
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Cuenca
Equador
A terceira maior cidade do país e berço do famoso Chapéu Panameño.
Sim, o nome remete ao Panamá, mas eles foram enviados pelo Equador
para os trabalhadores do Canal do Panamá e dali para o mundo. Uma
cidade pequena mas muito agradável, com pessoas muito acolhedoras,
bons restaurantes e atrativos para conhecer.

Como chegar/locomover
A ida para Cuenca é feita desde Quito em ônibus, a viagem deve durar
em torno de 8h, lembre-se que é melhor viajar durante a noite para
economizar na hospedagem e aproveitar o tempo.
O terminal de ônibus fica na Avenida España (https://goo.gl/maps/
YgNqZX6w2QS2) a 10 min de carro do Centro Histórico.
É possível fazer muitas coisas a pé, se gostar de caminhar essa cidade
pode ser uma boa opção. Mas percursos em taxi agilizam os trajetos e
todos os veículos usam taxímetro, uma das poucas cidades do país que
utiliza, o que não te dá a sensação de ser “passada para trás”.

Onde ficar
Casa Lloret: Um boa e tranquila opção na cidade. Fica um pouco
afastada do centro histórico, mais ou menos 15min de carro. Possuí
quartos amplos, limpos e confortáveis e o café da manhã, incluso na
diária, inclui ingredientes orgânicos. O atendimento prestados por eles
é ótimo.
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>> Link para reservar e ver mais fotos da hospedagem: https://goo.gl/
RBbB3H
Outros lugares: Há diversas opções na região do Centro Histórico da
cidade, nos arredores da Plaza Calderón. Região bastante frequentada
pelos turistas com diversas opções de restaurantes, bares e lindos
pontos de fotografia.
>> Link para mais opções e onde reservar: https://goo.gl/7huFGk

O que fazer
Há diversas atrações para conhecer em Cuenca, um dia de caminhada
pelo centro histórico já é algo interessante de se fazer. Abaixo listamos
algumas delas e como fazer para chegar.
Museu Pumapungo: Com entrada gratuita a visita é quase obrigatória.
O museu conta em detalhes a história do povo equatoriano, e passar
algumas horas por lá é bem interessante. E não deixe de visitar o
parque arqueológico - localizado atrás do Museu -, também tem
entrada gratuita e com placas autoexplicativas.
Aberto de Terça a Sexta das 08:30 às 16h30, e Sábado, Domingo e
Feriados das 10h às 16h.
Parque Nacional El Cajas: Localizado a 30Km da cidade, se gosta de
trilhas e natureza esse é um lugar que vale muito a pena, você precisa
de pelo menos 1 dia completo para conhecer um pouco do parque. A
entrada é gratuita e os ônibus para o Parque saem do terminal terrestre
e custam mais ou menos 2 dólares por pessoa.
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Museo del Sombrero: O Museu do Chapéu Panamenho. Localizado na
movimentada Calle Larga, o museu dispõe de 3 salas, onde conta a
história, modo de produção, tradições e cultura que envolve esse
símbolo do Equador. Aberto de Segunda a sexta das 9h às 18h;
Sábados das 9h às 18h e aos domingos das 10h às 13h.
Ônibus Turístico (Vanservice Internacional): Rota Cuenca Norte,
percorre os principais pontos turísticos e ruas da cidade, contando a
história e alguns acontecimentos. Durante o percurso, que dura 2h, é
feito uma parada no Mirador Turi, onde se tem uma bela vista da
cidade. O ponto de partida e chegada do ônibus é a Plaza Calderón.
De terça a sábado saídas às 10:30, 14:30 e 17:30; Adultos pagam
US$8,00 e crianças Us$4,00.
A compra dos bilhetes podem ser realizada nos arredores da praça, um
pouco antes da saída dos veículos.
Visita guiada na Igreja Santa Ana (Imaculada Conceição): Com
certeza um dos ícones da cidade, localizada em frente a Plaza Calderón,
não passará despercebida em uma visita à cidade. É possível entrar e
subir até as cúpulas de graça e ter um linda vista lá de cima, mas
pagando (USD3,00 por pessoa) por um tour guiado você ainda percorre
corredores subterrâneos e conhece mais da história. O tour não dura
mais que 1h30.
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Onde Comer
No Centro histórico da cidade há grande variedade de restaurantes,
grande parte concentrados ao redor da Praça Calderón, como o
Raymipamba. As sorveterias também são uma ótima forma de refrescar
o calor da cidade, experimente um sorvete de massa da Tutto Freddo.
Durante a caminhada pelo Centro histórico da cidade você terá muitas
opções para almoço e jantares. Tente provar sempre pratos diferentes,
são muitas opções, assim completa sua viagem, também pela
gastronomia.
Clique no link para ver, em um mapa, os locais acima indicados: https://
goo.gl/6dcmfq
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Guayaquil
Equador
Guayaquil é a maior cidade equatoriana (mais populosa) e também
considerada a mais rica. Isso se reflete também no futebol do país, a
equipe da cidade, o Barcelona é o maior campeão do país e seu
estádio (o Banco Pichincha) possui quase o dobro da capacidade do
segundo maior do país - da LDU em Quito.

Como chegar/locomover
Ônibus diários da Cruz del Sur fazem o trajeto entre o Peru e Equador.
Do país vizinho é possível chegar desde Lima e Trujillo, além da cidade
costeira de Máncora.
A rodoviária da cidade é uma das maiores do país e de lá é possível
chegar a Montañita, Cuenca, Âmbato e Quito.
Dentro da cidade é possível andar de ônibus ou táxi. Não pagando
mais que U$5 por uma viagem, entre o Malecón 2000 e o Parque
Histórico por exemplo.
Para ver no mapa todos os locais indicados, veja nesse link: https://
goo.gl/KtSWdU

Onde ficar
O Manso Boutique Guesthouse fica na Avenida Malecón Simón
Bolivar, de frente para o Rio Guayas. São quartos privados com opções
para famílias. Café da manhã incluso e wifi em todos os ambientes.

Sua viagem começa agora

>> Link para reservar e ver mais fotos: https://goo.gl/DsYAze
Outras opções na cidade de Guayaquil: https://goo.gl/p4BRMZ
Para ver no mapa todos os locais indicados, veja nesse link: https://
goo.gl/KtSWdU

O que fazer
A cidade possui diversos pontos bastante visitados por turistas. Próximo
ao Malecón está o bairro de Las Peñas e uma pequena caminhada leva
a Igreja e Farol de Santa Ana, ambos no alto do cerro de mesmo
nome. Dali é possível ter uma bonita vista da cidade e do Rio Guayas.
Pegando um taxi na Av. Malecón (U$5) chega ao Parque Histórico
Guayaquil. Aberto apenas de terça a domingo e com entrada gratuita,
mas você pode fazer uma doação. Também é possível contratar um
guia. O parque é dividido em três zonas. A primeira delas, logo ao
entrar no parque é de vida selvagem, onde é possível ver diversos
animais, sua maioria em habitat natural. Terminando o visitante já entra
na zona histórica, com diversas construções antigas que inclusive foram
transportadas para dentro do parque para que não fossem
simplesmente demolidas. A última é a zona urbana, onde se mostra
muito da cultura equatoriana, o cultivo do cacao e a vida simples de sua
origem. Tudo isso com o Rio Guayas completando o cenário, é possível
inclusive realizar um passeio de barco pelo rio que passa pelo parque.
O próprio Malecón 2000 (nome dado a estrutura montada na orla do
Rio Guayas) é um ótimo lugar para caminhar qualquer hora do dia.
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Entre muitas outras coisas que é possível fazer destaca-se museus,
iMax, bares e restaurantes. Também foi inaugurado recentemente uma
roda gigante no Malecón, próximo ao bairro de Las Peñas. Chamada de
La Perla o custo varia entre U$3,50 e U$10 para o público em geral.
Mais informações: https://laperladeguayaquil.com/br/
Também próximo ao Malecón 2000 fica o Parque de las Iguanas (a três
quadras do Malecón, entre a 10 de Agosto e a Calle 5), literalmente
uma praça no meio da cidade cheio de Iguanas. Ótimo lugar para tirar
fotos!
Por fim, para os amantes do futebol ir a um jogo do Barcelona de
Guayaquil ou do Emelec. Melhor ainda se for um dérbi (um clássico
entre arquirrivais). O campeonato do país é dividido em etapas o que
permite jogos acontecendo quase o ano todo. O estádio do Barcelona
é o Estádio Monumental Banco Pichincha e do Emelec é o Estádio
Modelo Alberto Spencer.
Para ver no mapa todos os locais indicados, veja nesse link: https://
goo.gl/KtSWdU

Onde Comer
Há diferentes lugares para comer em Guayaquil e novamente a Av.
Malecón possui de tudo. Tem o bar/restaurante Resaca (dentro do
Malecón, entre Junín e Luis Urdaneta), possui pratos de frutos do mar e
possuem happy hour também.
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Para quem busca pratos mais baratos há a versão equatoriana do
Giraffas, se chama Menestras del Negro (esquina Malecón com Sucre).
É uma rede de fast food que serve comida barata. Do outro lado da
rua, dentro do Malecón está o Centro Comercial Malecón 2000 onde
possui diversos lugares para comer, desde hamburgers e sanduíches a
PFs.
Para quem busca comida local - e não numa rede de fast food - uma
opção perto do Parque de las Iguanas é o La Canoa (#7 no
TripAdvisor). Fica na Chile entre a 10 de Agosto e Calle 5.
Para ver no mapa todos os locais indicados, veja nesse link: https://
goo.gl/KtSWdU
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Montañita
Equador
Essa pequena cidade na costa equatoriana é uma ótima pedida para
quem quer praia e quem sabe, surfe.

Como chegar/locomover
A poucas horas de Guayaquil, é possível pegar um ônibus no terminal
de ônibus da cidade.
Para se locomover pela cidade é fácil. A cidade é minúscula, qualquer
lugar pode se chegar a pé. A única coisa que pode ser um pouco
distante é a hospedagem, pois há algumas fora da cidade.

Onde ficar
Há diversos tipos de hospedagens sendo a maioria à beira do mar e
com preços acessíveis. Além de opções para todos os bolsos.
O Hostal Solemare (ou Sole Mare) é uma ótima opção com quartos
econômicos. Café da manhã está incluso e o hostal fica à beira mar. A
única “desvantagem” é não ser no centro, mas mesmo assim é perto
(+- 1km).
>> Link para reservar e ver fotos: https://goo.gl/q7e4k7
Outra opção em conta é o Tiki Limbo, com quartos em dormitório (há
opções privados) e café da manhã incluso. Vantagem dele é estar no
meio da cidade.
>> Link para reservar e ver fotos: https://goo.gl/2K1WO2
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Mais uma opção econômica é o Mauna Suites and Hostal, quartos
com ar-condicionado e café da manhã incluso. Ele também fica no
centro.
>> Link para reservar e ver fotos: https://goo.gl/sjoemI
Por fim, para quem quer uma experiência diferente na cidade, o Nativa
Bambu Ecolodge possui excelentes quartos privados com arcondicionado e visual da cidade (e mar) do alto.
>> Link para reservar e ver fotos: https://goo.gl/bBFHtr
Outras opções na cidade de Montañita: https://goo.gl/WsXcV7
Para ver no mapa todos os locais indicados, veja nesse link: https://
goo.gl/VimIQV

O que fazer
A cidade é de praia (a praia de Montañita), tem surfe e muitos jovens.
Logo tem bastante bares e tudo gira em volta - quase que
exclusivamente - da água. Entre outras atividades é possível surfar,
mergulhar e fazer parapente (ou paramotor). Então prepara o protetor
solar e se curtir beber, um Engov vai bem :)
Para realizar os voos - de parapente - é possível agendar
antecipadamente, mais no site da Opeturmo. Outra possibilidade é só
chegar direto de onde partem (vide mapa). Para quem estiver afim, eles
também realizam cursos.
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Também é possível realizar, desde Montañita, a travessia até Isla de la
Plata, para alguns, a Galápagos dos pobres. No caminho é possível ver
golfinhos, tartarugas gigantes e até baleias (geralmente entre junho e
setembro). Já quando chegar lá, há muitas aves e lindas paisagens. Se
tem problema com mar, já prepara a Dramin para evitar marear. Leve
muito protetor solar e água!
Para quem curte festa, há o Nativa Bambu Disco, ótimo para quem
gosta de grandes baladas. Por fim, o ícone da pequena vila, o
Monumento del Surfista, estátua de um surfista que dá as boas vindas
para quem vem do norte.
Para ver no mapa todos os locais indicados, veja nesse link: https://
goo.gl/VimIQV

Onde Comer
A cidade possui restaurantes de todos os tipos. De culinária thai,
japonesa e peruana.
Dos melhores restaurantes na cidade (#2 no TripAdvisor), o Tambo
Sabores Peruanos também está entre os baratinhos. Fica na Calle 15
de Mayo e como o nome sugere, serve comida peruana. Outra opção
mais barata, o Amor Infinito possui pratos de culinária internacional,
com opções veganas. Fica na Malecón de Montañita.
Para quem busca comida diferenciada, o Shankha Sushi n' Thai não
fica no centro, mas é possível chegar caminhando pela praia (sentido La
Punta). O nome já sugere o que pode encontrar tudo com uma linda
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vista do mar. Por fim, junto da hospedagem já citada aqui, há o
restaurante de mesmo nome (Tiki Limbo). Com comida de diversos
tipos como wraps, frutos do mar, saladas, entre outros. Fica na Calle
Guido Chiriboga.
Para ver no mapa todos os locais indicados, veja nesse link: https://
goo.gl/VimIQV
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Baños
Equador
Nessa pequena cidade é possível curtir cachoeiras (como o famoso
Pailón del Diablo), passeios de bicicleta, balanços/casas de árvore
(como a famosa Casa del Árbol), banhos termais e lindas vistas ao
vulcão Tungurahua.

Como chegar/locomover
Há ônibus direto entre Quito e Baños, mas não são fáceis de encontrar.
Em Quito há dois principais terminais de ônibus, um no norte da cidade
e outra no sul (Terminal Quitumbe).
Para ir a Baños é necessário partir do Terminal Quitumbe (Sul) e é
possível chegar no terminal de ônibus, que percorre o corredor
conhecido como Ecovia e custa só US$0,25.
Para ver no mapa, onde fica o terminal, veja nesse link: https://goo.gl/
U8l7T6

Onde ficar
A cidade oferece todo tipo de hospedagem e aqui vamos dar dicas de
ótimas opções de custo/benefício:
Hostal & Spa Casa Real: fica a algumas quadras do centro, o que é
ótimo pois segue perto de tudo sem estar no “meio da cidade”. Menos
de 1km da rodoviária. Inclui café da manhã, banheiro privado e o
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quarto tem uma varanda. A diária (para o casal) fica em mais ou menos
R$130.
>> Link para reservar o Hostal & Spa Casa Real: https://goo.gl/NzRWbs
Um lugar mais afastado da cidade, um pouco mais caro, mas que é
sensacional é o El Hogar de Chocolate. A pousada fica dentro de uma
área de proteção ambiental e é possível visitar diversas cachoeiras sem
sair do terreno deles. Eles também disponibilizam bicicletas, sem custo,
para fazer o passeio das cachoeiras. Oferecem café da manhã, almoço
e jantar, e o mais interessante sem um custo fixo. Cada turista dá o que
puder e achar que valeu, esse dinheiro eles investem em um projeto de
proteção de animais de estimação. Diárias a partir de R$290 (o casal).
>> Link para reservar no El Hogar de Chocolate: https://goo.gl/uvvFIa
Algumas opções para lugares mais em conta, Hostal Intikilla (R$65 a
diária/casal) e sem café da manhã, Hostal Monte Carmelo (R$70 a
diária/casal) e com café da manhã e Hostal Tungurahua (R$75 a diária/
casal) e com café da manhã. Lembrando que esse dois últimos não são
no centro da cidade.
Abaixo os links para reservar:
>> No Hostal Intikilla: https://goo.gl/QkMfyG;
>> No Hostal Monte Carmelo: https://goo.gl/6DQrOk;
>> No Hostal Tungurahua: https://goo.gl/maKGoR
Link para ver o mapa da cidade e onde ficar: https://goo.gl/nD7haj
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O que fazer
Ruta das Cachoeiras: há um passeio que é possível fazer em bicicleta,
sempre em descida (leve), não precisa pedalar muito e visita diversas
cachoeiras. Incluíndo a famosa Pailón del Diablo, que é uma cachoeira
de muito volume de água mas há uma escadaria que permite chegar
atrás da cachoeira. Após percorrer o caminho todo, há caminhões que
trazem de volta a cidade por U$2 por pessoa. Algumas cachoeiras
cobram entrada que variam entre US$1 e US$4 e também é possível
fazer alguns trajetos em tarabita (espécie de cesto) e permite um outro
visual das cachoeiras.
Termas de la Virgen: ótimas termas para se visitar sem sair da cidade.
Há dois horários (dia e noite). Para entrar a noite custa US$3. Chegue
cedo pois enche.
Ojos del Vulcán: é possível pegar um táxi até esse local e ver o sol
bater no Vulcão Tungaruhua. Lindas imagens no pôr do sol. Lá há um
balanço bem de frente ao vulcão.
La Casa del Árbol: uma das atrações mais famosas da cidade, é
possível subir em táxi, só pedir para deixar na “casa da árvore”. Custa
US$1 para entrar e ajudar na manutenção do lugar. Dica: suba de táxi e
peça explicações de como descer a pé, o caminho é de bastante
descida no começo, se tiver dúvida é só perguntar para os locais onde
fica o Café del Cielo que eles explicam direitinho como fazer.
Link para ver o mapa da cidade e o que fazer: https://goo.gl/nD7haj
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Onde Comer
Café del Cielo: ótima parada, para tomar um café (ou um suco) e
comer alguma coisa, para quem fizer a trilha descendo de La Casa del
Árbol. O melhor de tudo é a fantástica vista do vale e da cidade de
Banõs. Tripadvisor indica como #1, entre sobremesas, na cidade.
Alto Caribe: boa variedade de comida, opções para vegetarianos e o
melhor, ótimo custo/benefício. Tripadvisor indica como #1 na cidade.
Empanadas: não se dá nada pelo lugar e é pequeno. Mas as
empanadas fritas do lugar são incríveis. Para se ter uma ideia só está
escrito empanadas na frente do estabelecimento, fica ao lado da
rodoviária, veja o mapa para localização mais precisa.
Cafe Hood: cardápio bem internacional, opções para almoço e jantar e
opções para vegetarianos também. Tripadvisor indica como #4 na
cidade.
Link para ver o mapa da cidade e onde comer: https://goo.gl/nD7haj

Sua viagem começa agora

Quanto Levar
O Equador utiliza o dólar americano como moeda oficial, então leve dólar,
ou faça um cartão pré-pago.
O valor depende muito do seu estilo de viagem e dos atrativos que for
visitar. Uma boa forma é fazer um cálculo diário, além de já ter cotado
alguns passeios que sabe ser mais caros, como Galápagos.
US$50 por pessoa por dia é uma média bastante aceita por quem viaja.
Permite se esbaldar, de vez em quando, enquanto economiza em outros
dias. Há inclusive livros publicados que comentam como atingir essa meta
(Travel the World on US$50 a day - Matt Kepnes, mas só em inglês).
O Equador é levemente mais caro que o restante dos países
sulamericanos, portanto para ser seguro, indicamos US$60/dia e não terá
problemas. Mesmo assim, em nossa passagem pelo país gastamos uma
média de U$47,50 (por pessoa).
Então indicamos calcular os custos com Galápagos a parte e acrescentar
em torno desse valor para saber o quanto precisa.
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Seguro Viagem
É sempre bom se previnir, principalmente quando está em um país
diferente, com outras culturas, regras e preços. É o tipo de serviço que
pagamos para não usar, não é mesmo? Nós do Viajar, Ver e Viver estamos
constantemente viajando e ter um seguro viagem para nós é essencial,
como se fosse nosso plano de saúde.
Há algumas opções no mercado e uma delas é a World Nomads. Eles
possuem dois perfis de cotação, o básico e o explorer, com coberturas e
valores diferenciados.
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Lembrando que a única forma de ganharmos comissão pela compra deste
seguro viagem é você mesmo realizando a cotação e fechamento através
do nosso site, ou pelo link abaixo. Não podemos fazer isso por você :(
Dica: Leia com atenção a política do que for contratar para ter certeza do
que esta se assegurando.
>> Link para consultar/cotar o serviço da World Nomads: https://goo.gl/
h9ALJT
Saiba que a empresa só permite contratar seguro com 120 dias de
antecedência.
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Links úteis
Blogs de Viagem
Abaixo vamos indicar alguns blogs para você se inspirar, é só clicar no
link e começar sua viagem :D
Mochilão no Equador, nossos gastos - Viajar, Ver e Viver, por Cau e
Marcos
Quito
O que fazer em Quito - Muita Viagem, por Gustavo Villas Boas
O que fazer em Quito - Volto Logo, por Murilo Pagani,
Cuenca
Onde comer em Cuenca - Esse mundo é nosso, por Rafael Carvalho
Mirador Turi - Esse mundo é nosso, por Rafael Carvalho
Baños
Conheça Baños - Dentro do Mochilão, por Cris Marques
Baños, o que fazer - Abrace o Mundo, por Felipe Zig
Baños, no Equador - Volto Logo , por Murilo Pagani
Galápagos
Guia de Galápagos: Atrações grátis e os melhores passeios pagos Muita Viagem, por Gustavo Villas Boas
Galápagos, planejando sua viagem - Check the Trip, por Liza Roriz
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Montañita
Montañita, a meca do surf e dos mochileiros no Equador - Muita
Viagem, por Gustavo Villas Boas
Guayaquil
O que fazer em Guayaquil - Viagem Cult, por Luciana Runnacles

