
 

 

 

  

“Todos somos capazes de atingir tudo o que desejamos, 
basta querer e fazer acontecer!” 

Proposta Comercial de Expedição 
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Vulcões do Equador 

O Equador é um país andino repleto de vulcões, muitos dos quais ativos, além de um riqueza 

histórico-cultural enorme. Com estruturas de refúgios e alimentação próximas às montanhas 

apresenta-se uma ótima opção de aventura para quem tem pouca ou nenhuma experiência em 

alta montanha.  

A variedade de montanhas próximas, aliada a condições atmosféricas mais amenas tornando os 

efeitos da altitude mais leves ao corpo, propicia que visitemos diferentes ambientes em uma 

mesma expedição, com paisagens belíssimas e exóticas. 

A Expedição 

Esta expedição é ótima para uma primeira experiência em montanha. Com todos os pernoites 

em hotéis ou refúgios de montanha, escalaremos 3 montanhas em 9 dias, aumentando 

gradativamente a exposição à altitude e adaptando-se aos equipamentos técnicos com o passar 

dos dias. 

Como destino final e grande desafio da viagem teremos o Chjmborazo, montanha mais alta do 

Equador, um dos maiores vulcões do mundo e conhecida como “a montanha mais alta que o 

Everest”, por ser o ponto mais distante do centro da Terra. 

  

https://www.denomades.com/blog/avenida-los-volcanes-la-ruta-de-lava-del-ecuador/ 
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Roteiro 

1º dia: Chegada a Quito 

Transfer, descanso e pernoite em hotel 4 estrelas. 

Altitude: 2.800m 

2º dia: Quito 

Compra e aluguel de equipamentos. City tour e pernoite em hotel. 

À noite briefing para preparação para dia seguinte. 

3º dia: Rucu Pichincha & Lodge Chuquiragua / El Chaupi 

Sairemos cedo do hotel e escalaremos o Rucu Pichinca (4.698m), vulcão próximo a cidade de 

Quito. Após a escalada nos dirigiremos ao povoado de El Chaupi (3.250m), localizado na base do 

vulcão Ilinizas Norte, nosso próximo objetivo. 

4º dia: Trekking e Aclimatação – Refúgio Illinizas (4.700m) 

Faremos uma caminhada de aproximadamente 3 horas até o refúgio de montanha do Illinizas, 

onde dormiremos para atacar o cume no dia seguinte.  

5º dia: Illinizas Norte & Lodge Chuquiragua 

Escalaremos o vulcão Illinizas Norte (5.127m), uma linda montanha e uma perfeita aclimatação 

para nosso objetivo final. Retornaremos ao lodge para pernoite. 

6º dia: Lodge Tambopaxi (3.750m) 

Nos deslocaremos até o lodge Tambopaxi onde poderemos ter um dia de descanso completo, ou 

se preferirmos poderemos realizar uma pequena caminhada ao vulcão Rumiñahui Central 

(4.700m). 

7º dia: Refúgio Jose Ribas (4.800m) 

Nos deslocaremos de carro até o estacionamento localizado a 4.572m, de onde partiremos em 

caminhada até o refúgio de montanha por aproximadamente 1h. No refúgio jantaremos e 

descansaremos para o ataque ao cume. 
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8º dia: Ataque ao Cume do Cotopaxi (5.897m) 

Saíremos do refúgio à meia noite. O ataque ao cume levará entre 5h e 7h. Nosso plano é chegar 

ao nosso objetivo ao nascer do sol para desfrutar a beleza das cores das terras altas do Equador. 

Após descer da montanha retornaremos para o lodge Tambopaxi. 

9º dia: Dia Livre – Baños de Agua Santa 

Nos deslocaremos para os Baños de Agua Santa, local perfeito para descansarmos para o próximo 

e grande objetivo. Dormiremos em hotel. 

10º dia: Campo Alto do Chimborazo  (5.300m) 

Viajaremos por 3h e caminharemos por mais 3h até o refúgio alto do Chimborazo. O pernoite 

será em barracas que estarão preparadas para nós. Jantaremos e dormiremos cedo para na 

madrugada partir para o ataque ao cume. 

11º dia: Ataque ao Cume do Chimborazo (6.267m) 

Saíremos do refúgio à meia noite. O ataque ao cume levará entre 8h e 10h. Após descer da 

montanha retornaremos para o hotel em Quito, fazendo uma parada para um almoço de 

celebração e confraternização. 

12º dia: Retorno para o Brasil 

Neste dia damos por encerrada nossa expedição, com cada expedicionário seguindo seu 

cronograma de retorno ao Brasil. 
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Pacote Inclui 

- 1 Guia para no máximo 4 pessoas; 

- 1 Guia para no máximo 2 pessoas no Cotopaxi e Chimborazo; 

- 3 pernoites com café da manhã em Quito; 

- Pernoite em refúgios/pousadas/hospedarias/hotéis conforme descrito no programa; 

- Alimentação completa na montanha; 

- Transfer Aeroporto – Hotel – Aeroporto; 

- Transfer Hotel – Montanha – Hotel; 

- Kit de primeiros socorros; 

- Assessoria na escolha de equipamentos; 

- Porteio de equipamentos no Illiniza Norte; 

 

Pacote Não Inclui 

- Deslocamento (aéreo ou terrestre) Brasil – Quito; 

- Alimentação e deslocamentos em Quito; 

- Gorjetas, Bebidas, Lavanderia, Internet, etc; 

- Equipamento Individual; 

- Seguro viagem com cobertura para atividade de risco; 

- Resgate e custos por abandono ou evacuação; 

- Retorno antecipado em caso de desistência; 

- Carregadores de altitude; 

- Reembolso em caso de fenômenos climáticos adversos; 
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Henrique Franke 

Engenheiro de formação, é montanhista há 9 anos, tendo iniciado com escaladas em rocha e, 

posteriormente, se desenvolvendo nas altas montanhas dos Andes e Himalaia, sendo o 19º 

brasileiro a escalar o Monte Everest e 6º a escalar o Manaslu, oitava montanha mais alta do 

mundo! 

Associando sua experiência como engenheiro, gerente de projetos e líder de equipes, organiza 

grupos dispostos a vivenciar a experiência de estar na montanha como forma de desenvolvimento 

e transformação. O montanhismo exercita habilidades semelhantes às do ambiente de trabalho 

– exigindo não só um bom planejamento, mas também a capacidade de executar e mobilizar os 

recursos disponíveis com criatividade e resiliência. 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. 

Acredita no processo de independência das pessoas, por isso seus grupos são focados em pessoas 

dispostas a aprender e desenvolver sua autonomia nas montanhas, dividindo as 

responsabilidades, e as alegrias que as montanhas nos trazem. 
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versusEuMesmo 

A essência do montanhismo, para nós, é se desafiar, e assim descobrir novas versões de nós 

mesmos!  

A VersusEuMesmo, como empresa, carrega nosso desejo de transformar os projetos de 

montanhismo em realidade, associado à transmissão e compartilhamento dessas experiências e 

aprendizados com a sociedade. Através de redes sociais, blogs (próprio e parceiros), livros, 

palestras, treinamentos, consultorias, experiências in loco e projetos sociais, queremos transmitir 

e inspirar outras pessoas na sua própria escalada e superação. 

Nossa Missão 

“Inspirar as pessoas a acreditarem nos seus sonhos e se desafiarem a alcançá-los.” 

Nossa Visão 

“Ser referência em montanhismo, para ser fonte de motivação e inspiração para nossos 

patrocinadores, apoiadores e clientes.” 

Nossos Valores 

Disciplina | Organização | Integridade | Respeito | Contribuição | Felicidade 
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Valor 

Esta proposta é escalonada em razão da quantidade de pessoas participantes. 

1 Cliente – US$ 6.000,00 

2 Clientes – US$ 4.500,00 

3 Clientes – US$ 4.000,00 

4 ou + Clientes – US$ 3.500,00 

Condições de Pagamento 

Sob consulta. 

Por favor, nos contate pelo email henriquefranke@versuseumesmo.com ou no whatsapp           

+55 55 981374049 

E aí, vamos viver uma experiência                           ? 

 

mailto:henriquefranke@versuseumesmo.com

