Viagem em grupo com guia brasileiro

• P E R U - M I S T I C I S M O , C U LT U R A & N AT U R E Z A •
15 noites
• 14 a 2 9 de outubro de 2022 •
14 de Outubro de 2022 - Sexta-feira
BRASIL / LIMA
Apresentação no aeroporto para embarque no voo
LA 2419 com destino a Lima. Chegada às 23h00,
recepção e traslado ao Hotel Dazzler Lima San
Isidro (ou similar).
15 de Outubro de 2022 - Sábado
LIMA
Pela manhã, descobriremos o centro histórico
de Lima cuja fundação espanhola data de 1535:
Palácio do Governo, Catedral, Palácio do Arcebispo
e o Convento de Santo Domingo. Durante o tour
poderemos apreciar a arquitetura colonial das
casas com suas fachadas de pedra e varandas em
madeira. Terminada a visita, seguiremos a Callao,
para conhecer o porto mais importante do Peru.
Começamos o tour com uma vista panorâmica da
Casona Rospigliosi datado do século XX. Vamos
continuar nosso caminho para o Molhe Pardo,
onde podemos desfrutar de uma bela vista do
Oceano Pacífico, em seguida visitaremos o exterior
da Bastilha Real Felipe. Depois, iremos para a
famosa Casa Ronald, onde encontraremos galerias
de arte contemporânea dos artistas nacionais e
internacionais. Terminaremos nosso passeio pelo
renovado distrito de Castilla, onde poderemos
observar nas ruas como arte urbano como murais e
graffiti. Retorno ao hotel.
16 de Outubro de 2022 - Domingo
LIMA / ICA / PARACAS
Saída com destino a Ica e visita de Tacama, o mais
antigo vinhedo da América do Sul (desde 1540)
pioneiro no cultivo de uvas pisco. Demonstração
do processo de produção de vinhos, espumantes e
piscos. Após a degustação, no próprio restaurante

da vinha, desfrutaremos da comida regional do
vale quente de Ica. À tarde, visitaremos a lagoa
Huacachina, chamada de “Oásis da América”.
A partir deste ponto, podemos apreciar a
impressionante paisagem desértica das dunas.
Prosseguimento a Paracas e hospedagem no Hotel
Radisson (ou similar).

17 de Outubro de 2022 - Segunda-feira
PARACAS / BALLESTAS / RESERVA NACIONAL
Bem cedo pela manhã, faremos uma excursão
em lancha pelas Ilhas Ballestas. No caminho,

•

apreciaremos o “Candelabro”, desenho esculpido
numa colina de areia orientado até a Pampa de Nasca.
Nas ilhas, observaremos pinguins de Humboldt
e lobos marinhos, além de aves migratórias que
habitam as ilhas. Almoço. À tarde, visita da Reserva
Nacional de Paracas para conhecer o centro de
Interpretação da Reserva onde se realizam trabalhos
de investigação e conservação das espécies marinhas
da região. Visitaremos a formação rochosa natural
e, em seguida realizaremos um tour pelas praias
Lagunilla e Yumaque. Na sequência, passaremos
pelo Obelisco da Independência antes de retornar
ao Hotel Radisson (ou similar).
18 de Outubro de 2022 - Terça-feira
PARACAS / LIMA
Manhã livre. À tarde, retorno a Lima e hospedagem
no Hotel Dazzler Lima San Izidro (ou similar).
19 de Outubro de 2022 - Quarta-feira
LIMA / CUSCO / VALLE SAGRADO
Traslado ao aeroporto de Lima para embarque no
voo LA 2007 às 07h55 com destino à cidade de
Cusco. Chegada e traslado ao Vale Sagrado. No
percurso chegaremos ao majestoso sítio de Pisac,
um complexo arqueológico localizado na parte alta
do povo do mesmo nome. Este lugar tem lindos
terraços agrícolas. Subir pelos tão bem conservados
templos, incluindo um relógio sola ou Intiwatana,
nos oferecerá um cenário impressionante.
Chegaremos logo ao tradicional Mercado de
Pisac, com tempo livre para passear e comprar
artesanatos, e se desejarmos, poderemos nos deter
em um dos belos fornos tradicionais para saborear
um delicioso pastel de forno ou de um pão fresco.
Prosseguimento até Ollantaytambo, pitoresca vila
continuamente habitada desde a época inca, onde
visitaremos o templo com o mesmo nome, usado
como forte durante a resistência inca. Um lunch
box está incluído durante o percurso. Hospedagem
no Hotel Sonesta Posada del Inca (ou similar) em
Urubamba no Vale Sagrado.

20 de Outubro de 2022 - Quinta-feira
VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / VALLE
SAGRADO
Partiremos bem cedo do hotel, às 07h30, para
conhecer uma das 07 Maravilhas do Mundo.
Chegaremos à estação de Aguas Calientes, onde
nossa equipe nos receberá para embarcar no trem
Vistadome oferecendo-nos uma espetacular vista
do rio Urubamba que dá forma ao famoso canion.
A Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos
receberá com seus incríveis terraços, escadarias,
recintos cerimoniais e áreas urbanas. A energia
emana de todo o povo de Aguas Calientes. Depois
de uma visita guiada, teremos tempo para almoçar
em um dos restaurantes locais. No horário previsto,
retorno a Urubamba e traslado ao Hotel Sonesta
(ou similar).

21 de Outubro de 2022 - Sexta-feira
VALLE SAGRADO / CUSCO
Visitaremos os lugares mais ressaltantes do
Vale Sagrado dos Incas. Nossa primeira parada
será no Povo de Chinchero, o povoado típico e
pitoresco do Vale Sagrado onde apreciaremos seu
complexo arqueológico Inca e sua igreja colonial.
Chinchero é famoso por suas mulheres tecedoras
que nos ensinaram as antigas técnicas Incas para o
tingimento e filado com lã de alpaca. Continuaremos
até Moray, impressionante complexo arqueológico
Inca composto de terraços colossais concêntricos
que, na época inca, serviam como centro de
aclimatação agrícola e recriam 20 diferentes tipos
de microclimas. Almoço tipo buffet com produtos
da região. Finalmente visitaremos Ollantaytambo,
importante centro militar, religioso e agrícola.
Conheceremos o templo das dez janelas, os baños
da ñusta e o templo do sol, entre outros lugares de

interesse. Hospedagem em Cusco no Novotel.
22 de Outubro de 2022 - Sábado
CUSCO
A antiga capital dos Incas é um lugar repleto de
sítios arqueológicos, museus, templos e muito
mais. Na parte da manhã, faremos um tour a pé
para conhecer lugares mágicos como a fortaleza
de Sacsayhuaman, o templo de Coricancha, a
Plaza de Armas e a Catedral de Cusco. Restante
do dia livre.
23 de Outubro de 2022 - Domingo
CUSCO
Dia livre.
24 de Outubro de 2022 - Segunda-feira
CUSCO / PUNO
Partiremos em ônibus turístico até a cidade
de Puno. No caminho, realizaremos oportunas
paradas para visitar as atrações desta rota
paisagística. Nossa primeira parada será
Andahuaylillas, onde visitaremos sua bela
capela. Continuaremos a Racchi, Templo do Deus
Wiracocha, no qual se destacam os enormes
muros e passagens do recinto. A parada seguinte
será para almoçar e apreciar as belas vistas em La
Raya, limite natural entre Cusco e Puno. Antes do
nosso destino, visitaremos o Museu de Sitio de
Pucará. Chegaremos em Puno no final da tarde.
Hospedagem no Hotel Sonesta Posada del Inca
(ou similar).

nos receberão com suas coloridas vestes típicas.
Aproveitaremos a oportunidade de explorar a ilha
e surpreender-nos com as belas vistas do lago.
Teremos um almoço tipo box lunch na ilha. À
tarde, retornaremos ao hotel na cidade de Puno.
26 de Outubro de 2022 - Quarta-feira
PUNO / LIMA
Traslado ao aeroporto de Juliaca para embarque
no voo LA 2205 às 13h00 com destino a Lima.
Chegada e traslado ao Hotel Mercure Ariosto (ou
similar). Restante do tempo livre.
27 de Outubro de 2022 - Quinta-feira
LIMA
Dia livre.

28 de Outubro de 2022 - Sexta-feira
LIMA
Dia livre.
29 de Outubro de 2022 - Sábado
LIMA / BRASIL
No horário previsto, traslado ao aeroporto para
embarque no voo LA2418 às 11h15 com destino
ao Brasil.
VALOR DA PARTE TERRESTRE POR PASSAGEIRO
EM DUPLO

SUPLEMENTO SINGLE

USD 3.817,00

USD 980,00

AÉREO SUGERIDO

25 de Outubro de 2022 - Terça-feira
LAGO TITICACA
Hoje vamos conhecer o lago Titicaca em uma
excursão de dia inteiro. Começaremos visitando
os Uros, hospitaleiros nativos que nos receberão
em ilhas artificiais construídas à base de totora.
Depois continuaremos até a Ilha de Taquile, onde
os nativos ainda preservam tradições ancestrais e

LA 2419 (14 OUT)
LA 2007 (19 OUT)
LA 2208 (26 OUT)
LA 2418 (29 OUT)

Rio/Lima
Lima/Cusco
Juliaca/Lima
Lima /Rio

19h10 - 23h00
07h55 - 09h20
13h00 - 14h35
11h15 - 18h20

Valor por passageiro em classe econômica com
1 bagagem incluída: A partir de 770,00 USD +
112,00 USD (Taxas de embarque)
CONSULTE EMBARQUE
AEROPORTOS.

DESDE

OUTROS

– IMPORTANTE: Traslados aeroporto/ hotel/
aeroporto incluídos apenas para aqueles que
embarcarem nos voos sugeridos para o grupo
(acima). Passageiros que optarem por voos
diferente dos acima não terão direito a traslados,
que poderão ser adquiridos separadamente.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em
cartão de crédito ou boleto bancário.
HOTELARIA
• 2 noites em Lima no Hotel Dazzler Lima San
Isidro (ou similar) com café da manhã;
• 2 noites em Paracas no Hotel Radisson Paracas
(ou similar) com café da manhã;
• 1 noites em Lima no Hotel Dazzler Lima San
Isidro (ou similar) com café da manhã;
• 2 noites em Urubamba no Hotel Sonesta
Posada del Inca (ou similar) com café da manhã;
• 3 noites em Cusco no Novotel Cusco (ou
similar) com café da manhã;
• 2 noites em Puno no Hotel Sonesta Posada
del Inca (ou similar) com café da manhã;
• 3 noites em Lima no Hotel Mercure Ariosto
(ou similar) com café da manhã;
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• 15 noites de hospedagem nos hotéis
mencionados com café da manhã;
• Traslados aos aeroportos, hotéis e estações de
trem em serviço privado;
• Entradas a todos os sítios incluídos nas visitas
• Traslado Lima/Paracas/Lima em serviço
privado;
• HD Reserva Nacional de Paracas em serviço
privado com guia local turístico em português;
• HD City tour lagoa Huacachina com tour de
Polaris (buggies) em serviço privado com guia
local turístico em português;
• HD Ilhas Ballestas em serviço privado com
guia local turístico em português;
• HD Visita na fazenda de Tacama com almoço
em serviço privado com guia local turístico em
português;
• FD Sitio arqueológico de Pisac e Ollantaytambo
em serviço privado com guia local turístico em
português;
• Excursão a Machu Picchu no trem Peru Rail –
Vistadome em serviço compartido;
• Visita a Machu Picchu em serviço privado
com guia local turístico em português;

• FD Chinchero, Moray e Ollantaytambo em
serviço privado com guia local turístico em
português;
• Ônibus Turístico Cusco/Puno com visitas
na rota em serviço regular compartido em
espanhol;
• City tour a pé de Cusco com guia local turístico
em português;
• FD Uros e Taquile em serviço privado com guia
local turístico em português.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Vistos de Turismo para portadores de
passaporte emitido por países para os quais o
mesmo é necessário;
• Suplemento para Seguro Viagem Senior: USD
50,00
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no
programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas
públicas e/ou privadas sempre que necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como
bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como
cancelamento de voos e ferries, doença, acidentes,
bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Qualquer item não expressamente mencionado
como incluso.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
– A mais de 30 dias do início da excursão;
retenção de 10% do valor da Parte Terrestre
– Entre 30 e 21 dias do início da excursão;
retenção de 20% do valor da Parte Terrestre
– A menos de 21 dias do início da excursão;
retenção de percentuais superiores aos
acima referidos, desde que correspondentes
a gastos efetivamente comprovados pela
agência perante a EMBRATUR, efetuados em
decorrência da desistência do usuário.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS.

