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Mapa e informação técnica para
promover o Equador como destino
de Aventura. Informação sobre rotas,
atividades e destinos de turismo ativos
nos quatro mundos.

BE XPRT
EXPERTS EM ESPORTES DE

A VENTURA

El Acantilado - Riobamba
Fotos: toposecuador.com
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Para fazer download dos guias completos de cada esporte, visite:
ecuador.travel/es/downloads

LUGARES DE INTERESSE

PARAPENTE

Parque Nacional Cotopaxi
Foto: Jonathan Tipanta

ESCALADA

CICLISMO

TREKKING

INFO

Para mais informações, visite o blog do Ministério do Turismo:
ecuador.travel/blog/category/aventura/

EQUADOR
destino de ventura

CANOPY

RAFTING

N

o pas da diversidade, os esportes de Aventura não wcam atr?s. ada
um dos quatro mundos que compªe o Equador itora, Andes,
Amaânia e a?pa}os® tem uma forma de iberar adrenaina em nosso
corpo\ sea escaando paredes roc osas, atravessando em }rande veocidade
os rios turbuentos que descem até a seva, surfando nas ondas do itora
ou mer}u ando nas I as a?pa}os, ? uma atividade idea para cada
aventureiro. /odas estas eÝperikncias podem ser vividas quase ao mesmo
tempo, pois o Equador combina mi ares de cen?rios fascinantes em um
espaço reduâido.
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MERGULHO

SURFE
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.Reserva Santa Rita
Foto: Gabriel Cadenas

Crucita / Manabí
Fotos: Abordo

Rio Jatunyacu
Fotos: David Gómez

QUATRO
MUNDOS:

infinitas
possibilidades

Mejía
Foto: MINTUR

Galápagos
Foto: MINTUR
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Tucanopy / Reserva Intillacta
Foto: Juan Diego Valdivieso

CANOPY

Lugares prediletos para praticar: Mindo  aos  ucaÞ  AâuaÞ

DICAS

O QUE VOCÊ DEVE SABER

Para os destinos
sugeridos, recomendamos
contatar operadores
autorizados que
geralmente se
encarregam de fornecer
os equipamentos, guias e
transporte para realizar
as atividades de forma
segura e devidamente
planiƂcada

S

intase como um p?ssaro no meio da copa
das ?rvores. " canopÞ é perfeito para admirar
a beeâa dos acantiados, os impressionantes
c@nions, ou o serpenteante movimento dos rios.
ada metro de cabo, dos mi ares que podem ser
percorridos no Equador, oferecer? a possibiidade
de eÝperimentar cen?rios Önicos.

Mindo. Este povoado, situado em uma yoresta
nubada perto de +uito, oferece diferentes opçªes
para faâer canopÞ, com cabos cua on}itude varia
de Óä m a {ää m. iwcudade\ média.
poca\ todo o ano.
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Baños. Er}ase sobre a yoresta de montan a,
c eia de rios e cascatas, nesta porta de entrada
D Amaânia. aos é um destinoc ave para
os amantes da aventura. *odem ser reaiâados
numerosos circuitos com diferentes }raus de
diwcudade. iwcudade\ média. poca\ todo o ano.

Bucay.  o ponto no qua o itora e os Andes
se encontram, na provncia do uaÞasÆ este u}ar
permite admirar a beeâa da yoresta Ömida. Através
desta atividade poderão ser contempados ampos
rios e ve}etação nativa. iwcudade\ média.
poca\ todo o ano.
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Praia Crucita / Manabí
Foto: ABORDO

PARAPENTE

Sobrevoe estas bonitas paisagens: 9a uarcoc a  *uua ua 

"

rucita  erro anco  San *edro

Equador é um }rande destino para reaiâar
esta atividade pea diversidade de paisa}ens
que podem ser observadas. Sea no itora do
*acwco Su ou nos diversos cen?rios andinos que
combinam a}os e montan as®, cada minuto no ar
wcar? em sua memria para sempre.

Pululahua. Esta reserva }eobot@nica de ori}em
vuc@nica permite que os praticantes de parapente
desfrutem de bessimas paisa}ens aéreas na
metade do mundo paraeo âero®. Aqui se reÖnem
praticantes de todo o pas. iwcudade\ média  ata.
poca\ todo o ano.

Cerro Blanco. "nde anteriormente funcionava

Crucita. /ratase de um u}ar idea para admirar

uma pedreira, oe opera uma pista de decoa}em
perto da cidade de uaÞaqui. A vista naquea
ocaidade é desumbrante, pois se pode admirar
a cidade e a ,eserva Eco}ica erro anco.
iwcudade\ baiÝa. poca\ de maio a deâembro.

a paisa}em do itora do *acwco, em Manab. Seu
cima é }eramente bom todo o ano, o que permite
o desenvovimento da atividade em condiçªes
cimato}icas favor?veis. iwcudade\ média.
poca\ todo o ano.
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DICAS

O QUE VOCÊ DEVE SABER

No Equador, a atividade
de parapente pode ser
geralmente realizada
durante qualquer
Åpoca do ano EZistem
operadores de turismo
autorizados que oferecem
estes serviÃos
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Sigsipamba / Pichincha
Foto: Martín Narváez

ESCALADA

Sugestões para escalar: uÞua  aas  Si}sipamba  ,umipamba  <umba ua  oitambo

"
DICAS

O QUE VOCÊ DEVE SABER

Para realizar esta prática
é recomendado ter
conhecimentos prévios
e um bom estado fÉsico
EZistem operadores
de turismo autorizados
que podem recomendar
lugares segundo os perƂs
e interesses dos turistas

s Andes equatorianos possuem uma }eo}rawa
aucinante, com diversos cen?rios e eÝceente
cima durante todo o ano. ependendo da atura,
poder? reaiâar esta atividade em um ambiente
desértico ou sev?tico. Entre os u}ares para escaar
no Equador, apresentamos a}uns dos me ores.

Cojitambo.  o maior parque de escaada do
pas, com aproÝimadamente Óää vias de escaada
para iniciantes, intermedi?rios e avançados.
" yanco orienta do monte conta com paredes de
até £Èä m.
iwcudade\ média. poca\ todo o ano.
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Cajas. om Îä rotas de escaada entre tradicionais
e esportivas, esta roc a est? situada em um setor
privie}iado perto da cidade de uenca\ o *arque
Naciona aas, céebre por suas bonitas paisa}ens
andinas. iwcudade\ média. poca\ todo o ano.

Sigsipamba. A roc a de Mac uco possui
aproÝimadamente Îä vias de escaada de distintas
diwcudades, e pode ser nas modaidades de
ponta e ¼top rope½. " muro se situa a £ Îä
de +uito.
iwcudade\ média  ata. poca\ todo o ano.
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Sur Campestre / Cantón Mejía
Foto: Gabriel Cadenas

CICLISMO

Rotas recomendadas: e 9a uarcoc a a E

E

ntre apaiÝonantes rotas que evam dos Andes
ao itora ou D Amaânia, ou um itiner?rio que
se desenvove pea in a do itora do *acwco Su,
com quimetros de praias com bom cima todo o
ano, é difci decidir qua rota esco er. " Equador
tem centenas de rotas por descobrir.

Yahuarcocha - El Chota. Esta rota d? acesso
a diferentes cuturas do Equador, como a dos
afrodescendentes. EÝperimentamse diferentes
nveis cim?ticos que vão desde o temperado ao
tropica seco.
iwcudade\ média  ata. poca\ todo o ano.

ota  e aos ao *uÞo  e *edernaes a a a.

Baños - Puyo. 1ma sucessão de cascatas que
atravessam as yorestas da âona é o que primeiro
que se observa ao iniciar esta travessia de x{ m
em direção Ds paisa}ens tropicais da Amaânia.
,ecomendamos ter precaução nesta via
comparti ada por automveis. iwcudade\ baiÝa.
poca\ todo o ano.

Pedernales - Bahía. ,ota praieira que permite
observar a paisa}em do itora do *acwco e que
atravessa £xä m de diversas praias. iwcudade\
média  ata. poca\ todo o ano.
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DEPOIMENTO
O QUE VOCÊ DEVE SABER

“Clima agradável, grandes
montanhas, gente
amigável e fácil acesso
a uma rede incrível de
rotas é o que torna o
Equador um eZcelente
destino internacional para
eZplorá-lo de bicicletaq
Raven Eye - PinMbiMecom
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Quilotoa / Cotopaxi
Foto: Jonathan Tipanta

TREKKING

Rotas inesquecíveis: amino de Inca  oc asqu  Moanda  E ndor

"
DICAS

O QUE VOCÊ DEVE SABER

Na Costa do Equador
você também pode se
envolver em trekking
Sites recomendados
incluem Cerro Blanco,
Dos Mangas, Mangrove
Churute (Naranjal,
Província de Guayas 

s Andes oferecem, desde a época dos Incas,
bonitos camin os que se desenvovem entre
vucªes, sevas, pancies, atipanos e mais. oe
é possve percorrer estas ve as rotas e também
traçar novos camin os pouco eÝporados que
}uardam em cada trec o uma surpresa.

Trekking del Cóndor. *artindo da ,eserva
Eco}ica Antisana, é possve ver durante o traeto
diversos nveis cim?ticos, a}oas, ?reas desérticas,
montan as nevadas e mais. 1m esforço no qua
cada passo vae a pena. *erto de +uito. iwcudade\
ata. poca recomendada\ de un o a setembro.
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Camino del Inca. /ambém c amado + apaq
!an, este trec o, um dos mais popuares do
Equador, vai da a}una uebrias, situada a quase
{ mi msnm, até as muito bem conservadas runas
Incas de In}apirca, no su do pas.

iwcudade\

média  ata. poca\ abrideâembro.

Cochasquí - Mojanda. A rota inicia no *arque
Arqueo}ico oc asqu, onde se encontram as
runas de um anti}o observatrio astronmico pré
coombiano, e avança para o norte até c e}ar Ds
indas a}oas de Moanda. iwcudade\ média. poca\
todo o ano.
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Rio Jondachi / Napo
Foto:Torrent Duck

RAFTING

As correntes mais emocionantes estão em: Napo  Misa ua  *aute  +uios  ondac i

"

s rios r?pidos que se ori}inam nas }eeiras
andinas são vias que nos permitem ver
como a natureâa se transforma.  sobre os rios que
re}am a seva amaânica que se reaiâa a atividade
de raftin} no Equador. 6?rios dees outor}am as
caractersticas ideais para }arantir uma aventura
inesquecve.

Jatunyacu. "ferece uma perfeita e emocionante
combinação de ?}uas entre corredeiras e
descansos, sendo este rio um dos mais céebres
de toda a Amaânia para reaiâar este esporte.
iwcudade\ média. poca\ todo o ano.

Quijos. Este rio de transcendkncia mundia
cate}oria I6, idea para os mais eÝperientes® atrai
visitantes de todas as partes. urta o desawo
que impica em domar estas ?}uas cristainas.
iwcudade\ ata. poca\ todo o ano.

DICAS

O QUE VOCÊ DEVE SABER

Paute. Este itiner?rio que se desenvove no austro
equatoriano nos permite admirar diversas paisa}ens
da yoresta de montan a e cutivos a}rcoas, em
um dos passeios mais se}uros e tranquios deste
esporte no Equador.

iwcudade\ baiÝa  média.

poca recomendada\ todo o ano.
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Os rios Quijos e Jatunyacu
foram os cenários onde se
desenvolveu o V Mundial
de Rafting, que convocou
os melhores eZpoentes
deste esporte no ano de
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Galápagos - Isla San Cristóbal
Foto: Surtrek

MERGULHO

Lugares idôneos para mergulhar: *arque Naciona Mac aia  ,eserva Marin a das a?pa}os  a}oa de uicoc a

DICAS

O QUE VOCÊ DEVE SABER

A Reserva Marinha dos
Galápagos é uma das
maiores reservas do
mundo e possui dezenas
de pontos para mergulho
Foi catalogada como um
dos melhores lugares para
mergulhar no planeta
por sua fauna e seus
espetaculares cenários
marinhos

"

Equador é um dos me ores destinos no
mundo para eÝporar a riqueâa aqu?tica, pois
a beeâa de todo o *acwco Su se concentra em
sua coorida fauna marin a, em seus acantiados
submarinos e corais. A ,eserva Marin a das
a?pa}os, o *arque Naciona Mac aia e o itora
do *acwco oferecem u}ares Önicos no mundo.

La Isla de la Plata\ Situada dentro do *arque
Naciona Mac aia que possui a}uns destinos
de mer}u o®, esta i a oferece uma mistura dos
maestosos cen?rios do *acwco Su. iwcudade\
média. poca\ todo o ano.
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Galápagos - Leão Adormecido\ /ratase de um
destino famoso em escaa mundia para a pr?tica do
mer}u o. Sob esta }i}antesca roc a se encontram
tubarªes e outros peiÝes nadando ao seu redor.
iwcudade\ média  baiÝa. poca\ de un o a
deâembro.
Laguna de Cuicocha\ Situada a ÎäÈÎ msnm, em
Imbabura, a atividade de submersão é uma das
mais interessantes dos Andes. *or ser esta a}oa
uma anti}a cratera de um vucão, os cen?rios
debaiÝo d½?}ua são Önicos. iwcudade\ média 
ata. poca recomendada\ todo o ano.

[ travel planner ]

Islas Galápagos
Foto: MINTUR

SURFE

As melhores ondas estão em: Montaita  anoa  San ristba  a

om praias com nveis de ondas para todos
os }ostos, o Equador é um pas recon ecido
}obamente como destino de surfe, onde foram
reaiâados diversos campeonatos mundiais. A c?ida
temperatura da ?}ua no itora do Equador faâ com
que as ondas seam muito competitivas no conteÝto
do surfe em nve mundia.

Montañita. É a capita do surfe no Equador e
uma das me ores praias de todo o itora do
*acwco. om }randes ondas, e em um ambiente
muticutura, é o u}ar perfeito para os amantes
deste esporte. iwcudade\ ata. Época\ todo o ano.

ocoatera

Canoa. Este povoado é con ecido principamente
por seu estio bokmio e c?ido. anoa possui uma
eÝtensa praia, idea para praticar surfe, mas também
podem ser reaiâadas outras atividades como
parapente e esqui aqu?tico.

iwcudade\ média.

Época\ de fevereiro a abri.

San Cristóbal. Nas I as a?pa}os, esta i a é
considerada como um eÝceente u}ar para reaiâar
surfe. " u}ar predieto dos surwstas é *unta aroa,
cua caracterstica primordia são suas }randes
ondas.

iwcudade\ média. Época\ /odo o ano.

[ 21 ]

DICAS

O QUE VOCÊ DEVE SABER

As melhores praias do
Equador para a prática
de surfe: visitecuador

travel/surf/es/NuestrasPlayas

Realizaram-se o
Mundial Surf Juniors e
Másters em Santa Elena
e vários campeonatos
latino-americanos nos
Öltimos anos

