2 DIAS 1 NOITE EM BAÑOS
(COM PARADAS EM COTOPAXI E
QUILOTOA)
Siga esse planejamento para saber mais sobre essa viagem de dois dias de Quito para Baños.

DIA 1
05:30 - 06:30am
Te pega no seu hostel e hotel em Quito para começar a viagem para Baños.

07:45am
Chegada em Chuquiragua Lodge. Aqui nós tomaremos um delicioso café-da-manhã e veremos a
paisagem do deslumbrante Vulcão Cotopaxi, uma das imagens mais famosas do país.

10:30am
Visita ao mirador do Cânion do Rio Toachi.

10:45am
Visita ao Mirador Shalala, com tempo livre para aproveitar a paisagem.

11:50am
Saída de Quilotoa

3:00pm
Chegada em Baños.

04:30pm
Visita ao famoso "Balanço do Fim do Mundo" em La Casa del Árbol e ver paisagens impressionantes de
lindas montanhas.

Tarde livre em Baños
Atividade recomendada: visitar os banhos térmicos que estão em Baños e fazer um mergulho relaxante
nas piscinas quentes.

DIA 2
Manhã em Baños.
Saboreie o café-da-manhã (incluído na acomodação).

8:15am
Encontro no Parque Juan Montalvo (ponto de referência em Baños) para começar a atividade do dia.

08:30pm
Pegue o teleférico sobre o Rio Pastaza e conheça uma das paisagens mais extraordinárias, vista de 360°
de cachoeiras, montanhas e a linda floresta.

09:30am - 10:30am

Visite a deslumbrante cachoeira Pailon del Diablo.

11:00am - 1:00pm
Tempo livre em Baños

01:00pm
Saída de Baños

8:30pm
Te deixa no seu hotel/hostel em Quito.

Incluído:
Te pega no seu hotel/hostel em Quito.
Transporte para ver o impressionante Vulcão Cotopaxi.
Transporte para ver a Lagoa Quilotoa
Transporte para a cidade de Baños.
Visita ao famoso "Balanço do Fim do Mundo" em La Casa del Árbol.
Transporte para a cachoeira Pailon del Diablo.
Teleférico sobre o rio para vista panorâmica inacreditável.
2 cafés-da-manhã.
Todas as taxas e entradas.
Noites no Community Hostel, uma acomodação de qualidade em Baños.
Transporte de volta para seu hotel ou hostel em Quito.

Não Incluído:
Almoço e jantar.

