Ma Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Equador

ROUTES DU BONHEUR Ao começo do mundo: Equador e Ilhas
Galápagos
Paisagens vulcânicas, dos picos andinos ao Oceano Pacíﬁco, esta viagem entre o Equador
e as Ilhas Galápagos é uma incrível jornada ao coração de uma natureza preservada, ao
mesmo tempo selvagem e acolhedora. Um retorno às origens que permite nos
aproximarmos animais fantásticos e seus protetores...

14 NOITES

Um concierge a seu serviço:

PREÇO MEDIANTE
PEDIDO*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/10/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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QUITO — 3 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Casa Gangotena
Hotel e restaurante na cidade. Na famosa praça San Francisco, a Casa Gangotena dá vida nova à residência
particular de uma das mais ilustres e inﬂuentes famílias de Quito. Com arquitetura neoclássica repertoriada no
patrimônio da UNESCO, assim o antigo centro, a casa se estende em torno de um lindíssimo pátio ornamentado
com palmeiras e fontes. O sol andino banha os quartos mobiliados em estilo art déco. Eles conservaram o
esplendor e a elegância de uma grande época: espelhos antigos, frisos, tetos pintados e suntuosos afrescos
murais. No terraço no telhado, bebericando um bom café local ou um coquetel, observe, quando o clima estiver
bom, o pico nevado do vulcão Cayambe.

Membro da Relais & Châteaux desde 2019
Bolivar Oe6-41 y Cuenca
170401, Quito

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

Escalar o Guagua Pichincha
O TeleferiQo, Quito a partir do alto
Zazu
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GUAYAQUIL — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Hotel del Parque
Hotel e restaurante em um parque. O Hotel del Parque é uma bolha temporal longe da agitação deste
grande porto do Pacíﬁco que é Guayaquil. Nos anos 1980, edifícios históricos ameaçados de serem destruídos
foram deslocados, reconstruídos e renovados cuidadosamente às margens do Daule. Hoje em dia, eles são um
elegante estabelecimento hoteleiro envolto na massa tropical de um vasto jardim botânico. Sobre a água, o
restaurante Casa Julián propõe, antes de tudo, frutos do mar e peixes muito frescos. O chef reapropriou-se da
tradição culinária das sopas e cozidos e joga com os sabores e texturas do abacate, da banana e, ainda, do
cacau.

Membro da Relais & Châteaux desde 2019
Parque Historico Guayaquil
1½ vía a Samborondón, Av. Los Arcos y
Río Guayas
Samborondón
092301, Guayaquil
(Guayas)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

Descoberta de uma coleção única de objetos
pré-colombianos
Descoberta da Cidade Branca, o cemitério de
Guayaquil
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+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al
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SÃO CRISTOBAL, ILHA GALAPAGOS — 7 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Ecoventura - Galapagos
Cruzeiros de luxo no oceano. Com um destino excepcional, vem uma experiência excepcional: embarcar a
bordo do Ecoventura - Galapagos signiﬁca uma aventura memorável para descobrir paisagens estonteantes do
arquipélago vulcânico de Galápagos, tombado patrimônio mundial pela UNESCO. O contato com a natureza é
permanente ao longo do cruzeiro e das atividades, de trilhas acompanhadas de um guia naturalista a passeios
de caiaque, passando pela observação da fauna marinha em um barco com fundo de vidro. Os dias de
exploração terminam com a tranquilidade de um coquetel saboreado no convés e um jantar servido nas mesas
de mármore, antes do prazer de adormecer com uma vista panorâmica do oceano.

Membro da Relais & Châteaux desde 2018
Km 1.5 Via Samborondon, Samborondon
Business Center
Torre A, Oficina 302-A
Samborondon
092301, Puerto Baquerizo Moreno - San
Cristóbal, Galapagos
(Galápagos Islands)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

Mergulho com as arraias manta
Baleias a estibordo
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ILHA SANTA CRUZ, ILHA GALAPAGOS — 2
NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Pikaia Lodge
Hotel e restaurante no campo. Em uma combinação de elegância e ecologia, o Pikaia Lodge foi construído
de acordo com os métodos e com materiais sustentáveis na ilha de Santa Cruz, no centro do arquipélago dos
Galápagos. Todos os quartos e suítes, de design discreto e reﬁnado, contam com amplas janelas panorâmicas
com vista para as verdejantes colinas litorâneas, e alguns também têm varanda e piscina privativos, perfeitos
para relaxar com toda a intimidade depois de um dia de passeios. No térreo do belo prédio contemporâneo,
próximos à piscina de borda inﬁnita que se confunde com a paisagem, há dois lounges soﬁsticados: o Lobby
lounge, ideal para tomar um coquetel de frente para o mar, e o Homo Sapiens lounge, onde há uma bela
coleção de livros e ﬁlmes sobre as ilhas Galápagos, além de exposições temporárias dedicadas à história local.
Perfeito para descobrir o arquipélago de maneira responsável.

Membro da Relais & Châteaux desde 2019
Sector el Camote a 100m de Cerro Mesa
200106, Galapagos Islands
(Galapagos Islands)

Perto da propriedade
Visita à estação de pesquisa Charles-Darwin
Encontro com as tartarugas gigantes da
Reserva El Chato

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al

