
VULCÕES 
DO EQUADOR

EXPEDIÇÃO



Associando a experiência como engenheiro, gerente 
de projetos e líder de equipes, organizo grupos 
dispostos a vivenciar a experiência de estar na 
montanha como forma de desenvolvimento e 
transformação.

Escalar é uma oportunidade de sairmos da zona de 
conforto, muitas vezes física e mental, para tomarmos 
uma maior consciência sobre nós mesmos e daqueles 
que nos acompanham nessa aventura.

VULCÕES 
DO EQUADOR

QUEM

19º BRASILEIRO NO EVEREST

6º BRASILEIRO NO MANASLU

ALPINISTA DO PROANTAR

ENGENHEIRO AMBIENTAL

GERENTE DE PROJETOS



“Inspirar as pessoas a 
acreditarem nos seus 

sonhos e se desafiarem 
a alcançá-los.”

VULCÕES 
DO EQUADOR

POR QUE

MISSÃO



País andino, repleto de vulcões, 
ativos e inativos e de enorme 
riqueza histórico-cultural

Montanhismo organizado e 
estruturas próximas às montanhas!

Condição atmosférica amena!

EQUADOR VULCÕES 
DO EQUADOR

ONDE



EXTENSÃO

Pasochoa – 4. 199m
Inativo desde a última era do gelo, é um dos melhores lugares para se ver o condor dos
Andes. Durante sua subida se tem a linda visão de diversos vulcões que o circundam,
incluindo o Cotopaxi. Também pode-se admirar o interior de sua cratera, que conta com
os últimos resquícios de campo andino primário, onde vivem pumas, raposas, gambás e
diversas espécies de aves.
Apresenta-se como uma perfeita caminhada para início de um programa de aclimatação.

Corazón – 4.790m
Recebe este nome em função de seu formato, e faz parte da conhecida “Avenida dos
Vucões”, ao sul de Quito. Sua escalada se dá através de campos de gramíneas e conforme
ganha-se altitude encontra-se afloramentos rochosos, e é considerado uma ótima opção
para aclimatação.
Em um dia de céu claro pode-se observar outros picos que formam esta região.

Il inizas Norte – 5.216m
Uma subida realmente impressionante, através de uma paisagem deslumbrante de
montanhas nevadas e lagoas verdes.
É uma ótima oportunidade para vencer os 5.000m de altitude com poucas dificuldades
técnicas e assim se preparar para tentar a escalada dos maiores vulcões do Equador.

Cotopaxi – 5.897m
Maior vulcão ativo do mundo!
Apesar de não ser considerada uma montanha técnica, requer o uso de alguns
equipamentos específicos de alta montanha devido à necessidade de deslocar-se em
glaciar.
Ataca-se o cume durante a madrugada, almejando-se ver o amanhecer desde o cume. A
paisagem desde lá mistura os vapores de água emitidos desde a cratera com os vulcões
Chimborazo e Tungurahua, ao sul, e Quito ao norte.

Chimborazo – 6.268m
Maior montanha do Equador, seu cume é o ponto da Terra mais próximo ao Sol.
Localizado 150km ao sul de Quito é formado pelos restos de dois vulcões, segundo
geólogos.
Depois de escalar o Cotopaxi, você tem a possibilidade de estender seu roteiro e
aproveitar a aclimatação para se desafiar nessa montanha.
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DIA 1 – Chegada em Quito DIA 2 – Aclimatação

3.200m

Hostería

Compra de equipamentos, city tour 
em Quito e transfer para a Hostería.

C / J

2.800m

Hotel 4*

Vôo, city tour em Quito e descanso

DIA 3 – Volcán Pasochoa

4.199m

Hostería

Subida ao Pasochoa, região de
campos, para uma primeira
caminhada em altitude.

C / AT / J

DIA 4 – Volcán Corazón

4.790m

Hostería

Subida ao Corazón, com ambiente 
mais rochoso, em altitude, visando 
aclimatar-nos.

C / AT / J

DIA 5 – Volcán Ilinizas Norte

5.216m

Hostería

Subida ao Ilinizas, com duração
aproximada de 5h, superando os
5.000m.

C / AT / J

DIA 6 – Livre

3.200m

Hostería

Dia de descanso dos dias anteriores
ou adaptação do cronograma à
meteorologia.

C / A / J

DIA 7 – Volcán Cotopaxi

4.800m

Refúgio

Deslocamento ao parque nacional
Cotopaxi e breves exercícios em
glaciar. Saída para ataque ao cume à
meia noite.

C / A / J

DIA 8 – Volcán Cotopaxi

5.897m

Hostería

Ataque ao cume, estimado em 7h,
visando ver o nascer do Sol no cume.
Retorno à hostería para celebração.

C / A / J

DIA 9 – Retorno

2.800m

Retorno ao Brasil

Transfer ao aeroporto e retorno ao
Brasil, conforme cronograma de cada
expedicionário.

C

DIAS 10, 11 e 12 – Extensão

6.286m

Hostería e Refúgio

Extensão de roteiro para subir o
Volcán Chimborazo, vulcão mais alto
do Equador, e ponto mais distante do
centro da Terra.

C / A ou AT / J

Refeições Incluídas: C – Café da Manhã / A – Almoço / AT – Almoço de Trilha / J – Jantar
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CRONOGRAMA



INCLUÍDO

1 Guia para no máximo 4 pessoas (Pasochoa, Corazón e Ilinizas Norte)
1 Guia para no máximo 2 pessoas (Cotopaxi e Chimborazo)
1 Guia brasileiro Versus Eu Mesmo
1 pernoite com café da manhã em Quito
6 pernoites com café da manhã na Hosteria
1 pernoite no refúgio do Cotopaxi
Entradas e ingressos em parques nacionais conforme roteiro
Alimentação completa na montanha conforme roteiro
Transfer Aeroporto – Hotel – Hosteria Papagayo – Aeroporto 
Transfer Hosteria – Montanha – Hosteria
Kit de primeiros socorros
Assessoria na escolha de equipamentos

Equipamentos Técnicos:
- Botas Duplas/Plásticas
- Polainas
- Crampons
- Piqueta
- Cadeirinha de Montanha
- Capacete

*valores por pessoa
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PROPOSTA 2 participantes: US$3.090
3 ou + participantes: US$2.390

Extensão Chimborazo: US$ 500,00

https://partner.globalrescue.com/versuseumesmo/index.html
https://partner.globalrescue.com/versuseumesmo/index.html


henriquefranke@versuseumesmo.com
www.versuseumesmo.com
+55 55 98137-4049

VAMOS ESCALAR JUNTOS?
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CONTATO
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