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12/Outubro/2018 - Sexta 

Embarque a Quito   

 

13/Outubro/2018 - Sábado 

Quito - Dia livre para passeios sugeridos, saiba mais...  

 

14/Outubro/2018 - Domingo (Chegada em San Cristobal) 

San Cristobal(1 mergulho)  e traslado ao LIVEABOARD GALAPAGOS SKY; Neste dia será 
realizado o briefings de boas vidas e check diving na ISLA LOBOS.  

 

15/Outubro/2018 - Segunda-feira 

Isla Pinzon(1 mergulhos) – Teremos a oportunidade de encontros com uma variedade de 
espécies de tubarões, leões marinhos, mantas, raias e moreias. 

Cousins Rocks (2mergulhos) - Este mergulho é feito ao longo de uma parede linda e permite a 
visualização de grandes corais, peixe sapo, cavalos marinhos, peixe-escorpião, polvo, grandes 
cardumes de Barracuda, tubarão martelo e Leões marinhos serão seus companheiros durante as 
paradas de segurança. 

 

16, 17 e 18/Outubro/2018 - Terça-feira(Wolf  5 dives), Quarta-feira(Darwin 4 Dives), Quinta-feira
(Darwin 2 Dives // Wolf 1  Dive) 

Ilha de Darwin(6 mergulhos) – Considerado por muitos mergulhadores experientes como o 
melhor local de mergulho do mundo, o arco na ilha de Darwin homenageia sua reputação. É mais 
quente por alguns graus que as ilhas centrais. Em um único mergulho você pode encontrar 
tubarões-martelo, tubarões-galapaguenhos, grandes cardumes de golfinhos, cardumes de atum 
de barbatana amarela, araia mobula, tubarões-silk entre tantas outras espécies. De junho a 
novembro, não é incomum encontrar tubarões-baleia em vários números em um único mergulho. 
A presença de tubarões-tigre são ocasionais, assim como as baleias orcas. 

Ilha de Wolf (5 mergulhos diurnos + 1 noturno) – É uma dessas ilhas mágicas, com vários 
locais de mergulho para escolher. Se você quer ver tubarões, você está no lugar certo. Este é um 
lugar para os grandes cardumes de tubarões-martelo, grandes agregações de tubarões de 
Galápagos esta em Wolf, ocasionalmente, tubarões-baleia. Ver golfinhos, grandes cardumes de 
atum, manchado de raias, barracudas, leões-marinhos e tartarugas marinhas é comum. O fundo 
está repleta de centenas de moréias, muitos deles livre e nadando em meio a você. Sendo vários 
graus mais quentes que as ilhas centrais, você pode olhar para muita fauna. Em um mergulho 
noturno aqui também desfrutará de uma experiência incrível com tubarões-galha-preta e também 
o peixe morcego dos lábios vermelho. 
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19/Outubro/2018 - Sexta-feira 

Cabo Douglas (1 mergulho) – Aqui você pode esperar para ver pingüins de Galápagos, 
Iguanas marinhas, corvos-marinhos, leões marinhos, cavalo-marinho, tartarugas marinhas, 
tubarões, e tubarões-martelo ocasionais e tubarões de galha branca.  

Punta Vicente Roca (2 mergulhos).- Este pico é incrível, água mais fria, parede íngreme, 
profundidade vertical coberto de corais moles, esponjas e coral preto endémico. 
Avistamentos regulares de peixe-lua (peixe de sol oceânico), cavalos-marinhos, tubarões 
bullhead, peixe morcego labios vermelho, camarão vários e muitos outros invertebrados 
marinhos. Mantenha os olhos abertos para os pinguins e talvez até mesmo uma iguana-
marinha. Depois de nosso mergulho faremos um passeio de panga para  ver e fotografar as 
iguanas marinhas, leões marinhos, Atobá da pata azul, fragatas magníficas e andorinhas 
noddy. 

20/Outubro/2018 - Sábado 

Bartolome (1 mergulho) é linda, faremos uma parada onde você pode desfrutar de um 
passeio maravilhoso em terra, você pode subir até o topo da colina para respirar o ar das 
Galápagos. Se as condições estiverem boas podemos realizar mergulho livre com pinguins. 
Cousins Rock - este mergulho é  de uma parede linda e permite a visualização de grandes 
corais, peixe sapo, cavalos marinhos, peixe-escorpião e polvo. É também um grande point 
para grandes cardumes de Barracuda e também avistamentos de tubarão martelo. Leões 
marinhos serão seus companheiros durante a entrada na água e sobre as paradas de 
segurança. 

Tour de Puerto Ayora - Visita as terras altas de Santa Cruz para ver as tartarugas de 
Galápagos em seu ambiente natural e a estação Charles Darwin. 

21/Outubro/2018 - Domingo 

Chegar a San Cristobal - Visita o centro de interpretação onde uma interessante história 
humana de Galápagos é apresentada. Partida final da manhã com destino a Quito. 

 

21/Outubro/2018 – Segunda-feira 

Partida de Quito com destino ao Brasil  
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Investimentos AÉREO: A Partir de USD 980,00 - Valor Sujeito a alteração 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investimento PARTE TERRESTRE EM QUITO (Apt Duplo/Por Pessoa): 
 

Hotel com café da manhã e traslado do aeroporto - USD 350,00 
 

Investimento LIVEABOARD GALÁPAGOS SKY (Cabine Dupla/Por Pessoa): 
 

Cabine Superior - USD 6.395,00 
 

Cabine Inferior - USD 6.195,00 
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A viagem Inclui: 
 
- 2 Noites em Quito, hospedagem e traslado  
- Jantar em Quito com tour by nigth 
- 7 Noites de Liveaboard Galapagos SKY com pensão completa 
- 18 mergulhos nas Galápagos com NITROX 
 
 
Não incluído 
 
- Bebidas não mencionadas   
- Gastos pessoais. 
- Comidas não mencionadas 
- Gorjetas maleteiros nos hotéis e barco tripulação do navio 
- Taxas gorvernamentais 
- Locação de equipamentos   
 

 

IMPORTANTE 
- Passaporte deve esta dentro do prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar a data 
de retorno ao BRASIL. 
- Vacina contra febre amarela é obrigatória e o embarque somente será permitido com a 
apresentação do cartão ANVISA. 

 

 

 

 

 

 

 

Informações: DIVING COLLEGE 

Rua Urbanizadora, 140 - Perdizes/São Paulo  

Tel. 11 3863-2142 / 11 96164-6024 / junior@divingcollege.com.br 

Tel. 11 3863-2142 / 11 96164-6024 / marcel@divingcollege.com.br 

Tel. 11 3863-2142 / 11 96164-6024 / turismo@divingcollege.com.br 
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Foto: Galápagos Sky 
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POLÍTICA DE CANCELAMENTO: 

Eventual aviso de cancelamento por parte do cliente deve ser feito por escrito, passando a gerar efeitos a 
partir do seu recebimento pela 

Natural Diving. 

Em caso de cancelamento de apenas um dos hóspedes de um quarto compartilhado, a taxa cobrada ao 
participante restante será 

reajustada para a quarto "Single", a menos que possamos providenciar um quarto compartilhado. 

As taxas/encargos de cancelamento tem o caráter de ressarcimento de despesas, e não uma penalidade. O 
depósito para reserva de um 

tour constitui plena aceitação destes "Termos e Condições" e da Política de Cancelamento.  

PARTE AÉREA EM CASOS DE BLOQUEADO DE GRUPO: Valores pagos para sinalização não serão 
reembolsados em caso de cancelamento; O valor da tarifa grupo somente será válida em caso da emissão 
total do bloqueio caso contrário o valor será recalculado para o número de pagantes; Apenas 20% do total de 
passageiros poderão mudar sua volta em datas diferentes dos demais passageiros. 

As taxas de cancelamento dos serviços prestados pela Natural Diving são: 

Eventual aviso de cancelamento por parte do cliente deve ser feito por escrito, passando a gerar efeitos a 
partir do seu recebimento pela Natural Diving. 

Em caso de cancelamento de apenas um dos hóspedes de um quarto compartilhado, a taxa cobrada ao 
participante restante será 

reajustada para a quarto "Single", a menos que possamos providenciar um quarto compartilhado. 

As taxas/encargos de cancelamento tem o caráter de ressarcimento de despesas, e não uma penalidade. O 
depósito para reserva de um 

tour constitui plena aceitação destes "Termos e Condições" e da Política de Cancelamento. 

As taxas de cancelamento dos serviços prestados pela Natural Diving são: 

As taxas de cancelamento dos serviços prestados pela Natural Diving são: 

- Se cancelado de 60 a 50 dias antes da partida, a taxa de cancelamento será de 5% do valor total (Custos 
Operacionais); 

- Se cancelado de 49 a 20 dias antes da partida, ou posteriormente, a taxa de cancelamento será de 30% do 
pagamento total; 

-Se cancelado de 19 a 15 dias antes da partida, ou posteriormente, a taxa de cancelamento será de 50% do 
pagamento total; 

-Se cancelado de 14 a 7 dias antes da partida, ou posteriormente, a taxa de cancelamento será de 75% do 
pagamento total; 

-Se cancelado 7 dias antes da partida, ou posteriormente, a taxa de cancelamento será de 100% do 
pagamento total; 

Nota: As regas acima são válidas caso não haja nenhuma orientação diversa por parte da Natural. Uma 
politica de cancelamento diferente, exemplo: Em fretamentos de barcos nenhum reembolso será realizado. 
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Nota: As regas acima são válidas caso não haja nenhuma orientação diversa por parte da Natural. 
Uma politica de cancelamento diferente 

podera ser aplicada conforme os casos. 

- Como as taxas de tourismo são baseadas em participação do grupo / ou número mínimo de pessoas, 
nenhum reembolso pode ser feito 

por qualquer serviço ou qualquer parte de programas não utilizados, quando o cancelamento for feito 
dentro das últimas 48 horas antes 

da data de início do serviço; 

- Alguns hotéis também podem cobrar taxa de cancelamento para as reservas canceladas nos últimos 
30-45 dias antes da data de checkin, 

independentemente das taxas cobradas pelos serviços da Natural Diving Cabe ao cliente observar se 
existe esta previsão em nossa folha 

de confirmação; 

- Se os cancelamentos forem feitos devido a razões de força maior, nossa empresa poderá ser flexível 
sobre esta questão, a cobrar apenas 

as despesas impostas a nós por terceiros ou renunciar a qualquer uma das taxas de cancelamento, 
dependendo da situação. 

Os prazos de cancelamento acima serão válidos para todas as reservas, salvo reservas que a agência 
seja previamente informada sobre 

prazos diferentes. 
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