
FAQ Galápagos
O que está incluso no cruzeiro de 7 noites?

O que não está incluso no cruzeiro de 7 noites?

O que está incluso nos pacotes mais longos?

• Viagem a bordo em um dos navios da Celebrity em Galápagos;

• Acomodação em cabines com ar condicionado, banheiro privativo com chuveiros e geladeiras com água;

• Serviço de quarto;

• Acesso gratuito à internet;

• Entretenimento a bordo, incluindo programas ou palestras a bordo, naturalistas certificados pelo Parque Nacional de Galápagos, ou
nosso experiente staff Celebrity;
• Equipamentos e roupas de mergulho fornecidos durante o cruzeiro;
• Taxas de Serviço;
• Taxa de admissão no Parque Nacional de Galápagos;

• Transporte aéreo de qualquer tipo;

• Qualquer transferência terrestre diferente da indicada;

• Qualquer comida ou bebida obtida dos navios Celebrity em Galapagos;

• Compras a bordo;

• Serviços pessoais como spa, lavanderia e serviços de telecomunicações;

• Seguro de viagem;

• Transferências do aeroporto de Quito para o seu hotel e de volta ao aeroporto;
• Duas noites em quarto de ocupação dupla (compartilhada) em um hotel em Quito, Equador, antes do seu voo para Baltra;

• Uma visita guiada a Quito (dia inteiro);

• Transporte aéreo de ida e volta (classe econômica) de Quito, Equador para Baltra;

• Transferências do aeroporto de Baltra para o navio;

• Taxas de Serviço.

(Veja a descrição acima para a inclusão dos cruzeiros de 7 noites).
• Cruzeiro de 7 noites em Galápagos a bordo de um dos navios Celebrity em Galápagos, conforme indicado no itinerário aplicável;

• Refeições em Quito durante o período terrestre pré-cruzeiro, incluindo todas as refeições no sábado e café da manhã no domingo
antes do cruzeiro;

• Pacotes pré ou pós cruzeiro opcionais;

Todos os pacotes de 10, 11 e 16 noites incluem as seguintes estadias pré-cruzeiro de 2 noites em Quito, Equador:

• Taxa do cartão turístico de Galápagos;

• Transfer (ida e volta) de Baltra, Aeroporto de Galápagos para o navio.

• Todas as refeições e bebidas de cortesia a bordo do navio, incluindo vinhos selecionados, espumantes, destilados, refrigerantes,
água, café e chás;



Arranjos pós-cruzeiro para os pacotes de 10 e 11 noites:

Pós-cruzeiro para o pacote de 16 noites (extensão Machu Picchu)

• Transferências do seu navio Celebrity para o aeroporto de Baltra;

• Transporte aéreo (classe econômica em serviço programado ou charter) de Baltra a Quito;

• Transferências do Aeroporto de Quito para o seu hotel;

• Uma noite (duas noites se você comprar a viagem de 11 noites) em um hotel (jantar e café da manhã completo estão incluídos);

• Passeio de compras à tarde para o mercado de artesanato local, se o tempo permitir;

• Transfer do seu hotel para o Aeroporto de Quito;

• Taxas de Serviço.

• 6 noites de expedição pós-cruzeiro no Peru para a Celebrity Xpedition ou 7 noites de expedição pós-cruzeiro no Peru para o Celebrity 
Xpedition® 1 de junho de 2019, Celebrity FloraSM, Celebrity Xperience® e Celebrity Xploration®

- 2 noites (com base no voo de regresso) em Lima para o Celebrity Xpedition® ou 3 noites (com base no voo de retorno) em Lima 
para Celebrity Xpedition® Post 1 de junho de 2019, Celebrity FloraSM, Celebrity Xperience® e Celebrity Xploration®

- 2 noites no Vale Sagrado;

- 2 noites em Cuzco, a capital arqueológica das Américas e centro do antigo Império Inca;

- Trem Vistadome e Belmond Hiram Bingham ida e volta Machu Picchu, a Cidade Perdida dos Incas;

• Passagem aérea de ida e volta Quito / Baltra / Quito, de Quito a Lima, e ida e volta de Lima a Cuzco;

• Transferes do aeroporto para o hotel;

• Acomodações de hotel de luxo (Westin Lima Hotel, Tambo del Inca no Vale Sagrado, e o Hotel Palacio Nazarenas para a 
Celebrity FloraSM e o Hotel Monasterio para outros navios de Galápagos);

• Serviço de concierge/acompanhamento de excursão;

• Passeios exclusivos totalmente acompanhados em todos os locais;

• Taxas de entrada no parque;

• Bebidas durante as refeições;

• Todas as refeições;

• Todas as transferências;

• Taxas de serviço;



• Qualquer alimento ou bebida adicional obtido fora das especificações do pacote;

• Compras de lembranças, presentes e outros itens pessoais a bordo ou em terra;

• Serviços pessoais, como spa, lavanderia e tarifas de telecomunicações;

• Bagagem, cancelamento de viagem e seguro pessoal;

• Bebidas alcoólicas.

O que não está incluído nos pacotes? 

Existe alguma restrição de bagagem? 

• Transporte aéreo ida e/ou volta tanto Quito/Equador como Quito/Peru. Você pode reservar esta viagem aérea opcional através do 
nosso departamento de serviços aéreos e terrestres;

As transportadoras aéreas que circulam entre Quito e Baltra limitam normalmente a quantidade de bagagem por hóspede a uma 
peça que não exceda 18 kg, e uma pequena bagagem de mão que não exceda 8 kg. Os hóspedes podem levar uma quantidade 
razoável de roupas e itens pessoais a bordo dos navios. No entanto, para o conforto e a conveniência dos hóspedes, é recomen-
dável que eles limitem a quantidade de itens que eles transportam.

Quais documentos eu preciso para navegar? 

Para Brasileiros:
(1) Formulários de embarque (obtidos via check-in online), 
(2) Passaporte com validade mínima de 6 meses a partir do final da
viagem (fotocópias não serão aceitas). Para outras nacionalidades e para mais informações, entre em contato com o consulado 
dos países que você esta visitando.

Existe algum documento médico necessário ou restrições para embarcar?

Todos os hóspedes devem certificar-se de que estão clinicamente aptos para viajar. Como tal, lembre-se de consultar o seu 
médico pelo menos de 4 a 6 semanas
antes do embarque para se certificar de que você está em dia com quaisquer vacinas necessárias, para visitar cada um dos 
destinos e passeios emocionantes em seu itinerário. Brasileiros podem obter informações mais detalhadas sobre as vacinas 
necessárias com a ANVISA. 

Existem acomodações para pessoas com necessidades médicas especiais a bordo dos navios?

É importante ter em mente que a capacidade de acomodar hóspedes com necessidades especiais a bordo dos navios nas Ilhas 
Galápagos é limitada.
 Os navios não possuem elevadores ou cabines acessíveis. Além disso, há muito pouca acessibilidade para cadeiras de rodas 
nas Ilhas Galápagos, e animais de serviço não são permitidos no Parque Nacional de Galápagos. Durante uma viagem a Galápa-
gos, os hóspedes terão de subir ou descer os degraus de um ônibus, usar escadas, caminhar em terrenos irregulares por longas 
distâncias e também embarcar em um dos nossos botes infláveis, que fazem o transporte entre o navio e a terra.

Além disso, a parte terrestre dessas férias, incluindo Quito e Galápagos no Equador, também como Lima, Cuzco e Machu Picchu, 
no Peru, não são adequados para  cadeirantes.



• Roupas de cores neutras são aconselhadas devido à possível presença de insetos;

• Casaco de chuva leve ou blusão;

• Uma pequena mochila para transportar água e outros itens essenciais;

• Um chapéu, óculos de sol, protetor solar e repelente de insetos;

• Um saco de plástico estanque para evitar danos causados pela água nas câmeras e outros itens dessa natureza;

• Se você levar uma câmera digital, certifique-se de levar muitos cartões de memória;

• Calções e calças leves, bem como camisas de manga longa e curta;

• Uma jaqueta ou moletom será útil para os dias e noites mais frios;

Existem lojas a bordo?

A Celebrity recebe hóspedes com deficiências e necessidades especiais, e forneceremos assistência razoável e apropriada.
Os hóspedes que necessitam de assistência devem considerar suas necessidades específicas ao tomar uma decisão de férias 
em Galápagos. Como não
exigimos informações sobre a extensão da sua situação específica, mas você pode compartilhar conosco sobre as suas neces-
sidades específicas, para podermos ajudá-lo melhor. Recomendamos nos notificar de suas necessidades no momento da 
reserva, em até 30 dias antes da partida.

Sim, existem pequenas lojas com equipamento de expedição limitado, bem como algumas lembranças. Além disso, há uma 
quantidade limitada de protetor solar e outros artigos diversos.

• Calçados resistentes e confortáveis ou botas leves para caminhada, meias grossas, roupa de banho e sandálias impermeáveis 
ou calçados para terreno seco e molhado, para a praia ou caminhada em superfícies com água. Algumas das trilhas da ilha 
exigem que você ande sobre as rochas, por isso certifique-se de ter apoio e sapatos adequados.

• Ao escolher as roupas a serem usadas à noite, lembre-se de que não há necessidade de traje formal a bordo de nenhum de 
nossos navios da Celebrity em Galápagos;

O que levar?

Excursões Diurnas e Terrestres

Tarde

Qual é a moeda do Equador e do Peru?

Você pode utilizar dólar americano no Equador, enquanto no Peru a moeda é o Sol.



Localizadas no equador, as Ilhas Galápagos estão sujeitas a correntes oceânicas que influenciam as temperaturas no arquipéla-
go.
O clima é agradável em qualquer época do ano, tornando-se um destino de cruzeiros durante todo o ano.

Há duas temporadas nos Galápagos:
A estação seca, ou garoa, vai de julho a dezembro. "Garoa" refere-se ao nevoeiro e névoa que geralmente trava no alto elevações 
durante esta temporada. A estação quente ou úmida dura de janeiro a junho, sendo março e abril as meses mais chuvosos.

• Para mulheres, recomendamos roupas casuais (calças, saias ou até mesmo vestidos casuais);

Todos os navios Celebrity Galapagos oferecem acesso Wi-Fi nas áreas públicas.

• Para homens, recomendamos roupas casuais (camisas e calças confortáveis, junto com uma blusa ou jaqueta leve);

Como é o clima nas Ilhas de Galápagos?

Existe Wi Fi a bordo?

Só é permitido fumar em decks externos do navio em áreas designadas para fumantes.

Posso fumar a bordo?


