
 

 

CURSO DE ESCALADAS E GELEIRAS 
 
 

    

 
O vulcão Cayambe é o 3º vulcão mais alto do Equador (5.790 m de altitude). Localiza-se na 
Reserva Ecológica Cayambe - Coca, na Cordilheira Oriental dos Andes, a 70km a nordeste de 
Quito. Na altitude de 4.690m na sua encosta sul, é o ponto mais alto do mundo atravessado 
pelo Equador e o único ponto no Equador com cobertura de neve. Do Cayambe você pode ver a 
paisagem das colinas do norte de Quito e cidades vizinhas. 
 
Este passeio vai a uma altura de 5.000m. É importante que você esteja preparado para esse 
tipo de altitude. Recomendamos aclimatar pelo menos dois dias em torno de 3.000m. 
 
Horário da excursão 
(Nota: Todos os horários são aproximados, EXCETO horário de início) 
 

 

Cronograma Itinerário 

06:45 Saída da Plaza Foch para a Reserva Ecológica Cayambe 

09:00 Café da manhã num restaurante local 

09:30 Entrada na Reserva Ecológica Cayambe – Coca 

10:30 Caminhada em direção ao glacial 

12:00 
Chegada na geleira e no refúgio para observar os condores e admirar a bela vista da 

Reserva Ecológica Cayambe (altura 5.000m) 

13:00 Treinamento na geleira 

14:30 Almoço 

17:30 Retorno para Quito 

19:00 Chegada a Plaza Foch, Quito 



 

 

 
 
 
 

O pacote inclui: Guia profissional bilíngüe, transporte de / para Quito, café da manhã, 
almoço, equipamentos para a montanha (grampos, machado de gelo, calça polar e jaqueta). 
O pacote exclui: Dicas para guia, bebidas extras e lanches. 

  
Importante: Para o uso de bicicletas, será gentilmente solicitado que você assine um 

documento que aceita a responsabilidade do bom uso da bicicleta e solicitado um documento 
de identidade que será devolvido após o passeio. Obrigado pela sua compreensão. 

 
Equipamento Necessário: 

 
- Roupa Quente (incluindo uma muda de roupa) - Luvas, lenço, chapéu - Óculos de sol 
- Água - Calçado para caminhada - Câmera 
- Calça de algodão - Meias longas - Protetor solar 
- Lanches - Jaqueta impermeável - Botas para trekking 

 
Cayambe tem seu próprio microclima e o clima na região é muito imprevisível, por isso esteja 

preparado com roupas quentes e impermeáveis (você pode comprar luvas, cachecóis e chapéus 
com as mulheres indígenas que as vendem na entrada do Parque Nacional). A excursão sairá 
com qualquer condições climáticas. 

 
É importante que você tenha seguro de viagem atual, incluindo seguro médico pessoal. Por 
favor, informe-nos sobre quaisquer condições médicas ou necessidades dietéticas que você 
tenha. 

 
Todos os carros da Gulliver vêm com dispositivos avançados de rastreamento por satélite para 
controlar a posição e a velocidade, ou para segurança extra em caso improvável de acidente. 
Todo carro tem seguro total. 
 
Nós sempre nos certificamos de cumprir os mais altos padrões de segurança para todos os 
nossos clientes. 
 
Nós nos esforçamos muito para organizar seu passeio. Portanto, os cancelamentos exigem um 
aviso de no mínimo 24 horas de antecedência, pelo qual lhe damos um reembolso de 50%. 
Cancelamentos não serão reembolsados com um aviso inferior ao prazo de 24 horas. 

 
 

Por favor, note que as dicas para os nossos guias não estão incluídos no preço. Se você gostou 
da sua viagem, uma gorjeta de cerca de 10% seria muito apreciada. 

 
BOA SORTE, DIVIRTA-SE E APROVEITE A SUA AVENTURA! 


