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PERÚ 
 

A terra dos “Filhos do Sol” 
 

Um dos mais fascinantes países da América do Sul, o Peru é sobretudo 
célebre pelas suas relíquias Incas e localidades como Cuzco, Machu Picchu ou 
o Lago Titicaca. Mas o país que enriqueceu a europa no século XVI, possui 
também um conjunto de paisagens bastante mais diversas: junto à costa, 
aldeias piscatórias, terrenos agrícolas e cidades polvilham de vida um curioso 
deserto que atravessa o país de uma ponta à outra, enquanto no interior a 
bacia luxuriante do Amazonas, envolta numa vasta floresta tropical, permanece 
completamente inexplorada. 
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Itinerário 

 
 
 

1º Dia  -  20 Setembro (Sexta)  Lisboa / Lima (via cidade europeia) 
  
Comparência no aeroporto da Portela 120 minutos antes do voo reservado. Formalidades de embarque e 
partida com destino á cidade europeia de ligação. Mudança de voo e continuação da viagem até Lima. 
Após a chegada, transporte privado para o hotel. 
Jantar e alojamento.   
 
 
2º Dia  -  21 Setembro (Sábado)  Lima 
  
Pequeno-almoço no hotel. 
Saída para visita panorâmica da cidade de Lima colonial e moderna, da qual destacamos: a Catedral, a Praça 
de Armas, Palácio do Governo, Palácio Arcebispal, Convento de Santo Domingo, Classificado pela UNESCO 
Património da Humanidade, e zonas residenciais de San Isidro, Miraflores.  
Almoço servido no restaurante “Rosa Naútica”, junto ao mar.  
De tarde iremos conhecer o Museu De Arqueologia e Antropologia, o primeiro e mais importante do Perú, que 
nos faz percorrer a história do Antigo Perú, representada nas suas mais de 300.000 obras. O edifício em si 
mesmo, combina elementos dos períodos Colonial tardio e Republicano. 
Alojamento. 
  
 
3º Dia  - 22 Setembro (Domingo) Lima / Ica / Paracas (262 Kms) 
 
Pequeno-almoço no hotel. 
Saída para Ica onde se visita o Museu Regional de Ica. Inaugurado em 1947, as suas duas salas apresentam 
achados arqueológicos da cultura paracas. Paragem no Oásis de Hucachina uma região cercada por dunas de 
areias brancas e no meio, do nada, um lago verde, com árvores e tudo mais! 
Almoço servido em restaurante local. 
Paracas-Nazca, um lugar único no mundo, rodeado de mistério. Quem seriam os autores das suas figuras e 
linhas, desenhados com a máxima perfeição e pormenor? Deuses??? Extraterrestres??? Gigantes ???  
 
 
 
ou seres comuns e terrestres?...  
Possibilidade (opcional) de sobrevoar as  Linhas de Nazca. Para os que não queiram fazer o sobrevoo, 
existem plataformas elevadas de observação de onde se podem ver algumas das formações. 
Continuação até Paracas para jantar e alojamento. 
 
   
4º Dia  -  23 Setembro (Segunda) Paracas / Lima / Arequipa (Vôo) 
  
Pequeno almoço no hotel. 
Saída para Chaço onde se tomam as lanchas que nos levam até à Reserva Nacional de Paracas, a qual 
engloba: as Ilhas Ballestras, que servem de abrigo à fauna marinha, principalmente guanos, pinguins e lobos-
marinhos; a famosa Catedral, conjunto rochoso com mais de 100 anos de antiguidade, moldado pela erosão do 
vento e das marés; Playa Lagunilla e o Candelabro.  
Almoço servido no restaurante “El Piloto”. 
Antes do regresso a Lima, tempo ainda para visitar o Museu de Júlio Telloro.  
Formalidades de embarque e partida para Arequipa.  
Chegada, assistência e transporte para o hotel. 
Alojamento. 
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5º Dia  -  24 Setembro (Terça)  Arequipa 
  
Pequeno-almoço no hotel. 
Pela manhã, visita da "Cidade Branca", a segunda maior do Peru. Situada nas encostas do Vulcão Misti, 
possui grandes tesouros arquitectónicos da época colonial como o Mosteiro de Stª Catalina, construído no 
século XVI, a Igreja da Companhia e a elegante Praça de Armas, que iremos conhecer durante esta visita. 
Subida até às povoações de Carmen Alto e Yanahuara, de onde se obtém uma belíssima panorâmica do 
vulcão. Almoço  servido no restaurante “Sol da Mayo”.  
Regresso a Arequipa e restante tarde livre para explorar por sua conta os recantos desta bonita cidade. 
Alojamento. 
  
  
6º Dia  -  25 Setembro (Quarta)  Arequipa / Chivay / Valle del Colca (164 Kms) 
  
Pequeno-almoço  no hotel. 
Bem cedo, partida  para o Cañon del Colca, tomando o caminho que passa entre os vulcões Misti e Chachani. 
Durante o trajecto, passaremos pelos povoados de Callali, Sibay e Aguada Blanca, onde podemos observar as 
quintas onde são criadas as vicuñas que produzem lã de primeiríssima qualidade que, no tempo dos Incas, 
apenas era utilizada no vestuário dos nobres. Depois será a vez de conhecer o miradouro de Patapampa, de 
onde se obtém uma bela perspectiva dos vulcões que rodeiam Arequipa. 
Saída até Chivay onde se inicia a rota do Valle del Colca propriamente dita, e onde se podem admirar os 
terraços em socalcos, onde os locais cultivam milho e batatas. 
Almoço servido em restaurante local. 
Continuação para o hotel, jantar e alojamento. 
 

7º Dia  -  26 Setembro (Quinta)  Valle del Colca / Chivay / Puno (300 Kms) 

 
Pequeno-almoço no hotel. 
Partida para o lugar denominado - La Cruz del Condor -, mirador natural de onde se pode apreciar o voo desta 
magnífica ave, senhor dos céus. Olhando para baixo, a mais de 3.400 metros de profundidade, corre o rio 
Colca, um dos mais profundos do mundo. Almoço pic-nic.    
Passagem pelos povoados de Pinchollo, Maca e Yanque, onde os locais continuam a utilizar os antigos 
terraços incas para as suas culturas. 
Saída para Puno, com paragem em Sillustani. A cerca de 34 Km a norte de Puno, junto à belíssima Lagoa de 
Umayo, encontramos os monumentos arqueológicos chamados de chullpas, construções de pedra em forma 
de torres cónicas, algumas com mais de 12 metros de altura, que desafiam a força da gravidade por terem  
 
 
 
menor diâmetro na base. Estas estranhas construções, que terão servido de túmulo aos chefes Hatumkollas, 
são únicas no Peru e na América. 
Chegada ao hotel, jantar e alojamento. 
  
  
8º Dia  -  27 Setembro (Sexta)    Puno / Lago Titicaca / Puno (barco) 
  
Pequeno-almoço no hotel. 
De manhã, saída para a visita do mais alto lago navegável do mundo, o Lago Titicaca. Aqui poderemos 
apreciar as totoras, ilhas flutuantes onde vivem os índios Uros, primeiros habitantes da zona. Diz a lenda, que 
nas águas profundas do lago se encontra o mais preciso tesouro da terra - o tesouro Inca -, aqui escondido 
para escapar à pilhagem dos conquistadores. Almoço pic-nic. Continuaremos depois para a Ilha de Taquile, 
uma notável comunidade onde se continua a falar quéchua e onde os homens são os tecelões. Regresso a 
Puno, jantar e alojamento. 
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9º Dia  -  28 Setembro (Sábado)     Puno / Cusco (combóio) 
  
Pequeno-almoço no hotel 
Transporte para a estação de caminho-de-ferro. Embarque no combóio “Titicaca” até Cusco (07h30  -  17h50). 
Durante esta viagem, que inclui o almoço a bordo, atingiremos um dos mais elevados pontos de caminho de 
ferro construídos em todo o mundo. Estaremos no tecto da América do Sul. As planícies inóspitas, as 
pequenas aldeias dos índios, as quedas de água e ribeiros, fazem desta travessia uma "viagem" dentro da 
viagem. Chegada a Cusco ao fim do dia e transporte para o hotel. 
Alojamento. 
  
  
10º Dia  -  29 Setembro (Domingo) Cusco / Vale Sagrado / Ollantaytambo (72 Kms) 

/ Águas Calientes (combóio) 
  
Pequeno-almoço no hotel.  
No passeio de hoje, teremos oportunidade de visitar o Vale Sagrado, assim considerado pelos Incas devido ao 
clima ameno, terras férteis e a presença do rio Vilcanota, o rio sagrado. 
A primeira paragem será em Aweanakancha, onde iremos saber tudo sobre a criação de alpacas e vicuñas 
que habitam nos Andes. Chegaremos depois ao mais antigo mercado da região, Pisac. Este colorido mercado 
indígena é o lugar ideal para compras de cerâmica, roupa de alpaca e tapetes com bons preços. Por ser 
domingo, é possível verem-se os indígenas das aldeias remotas envergando os trajes típicos que aqui se 
deslocam para as compras semanais, ou para celebrar cerimónias como casamentos ou baptizados. 
Possibilidade de assistir á missa dominical celebrada na língua quechúa. 
Almoço servido no restaurante “Tunupa”. 
De tarde, seguimos até Ollantaytambo, pequena vila dominada pela fortaleza pré-hispânica, com os seus 
templos, e um sofisticado sistema de irrigação, que visitaremos.  
Transporte para estação onde seguimosr viagem no combóio “Expedition” (19h05  -  20h45) até Águas 
Calientes, já na base de Machu Picchu. 
Após a chegada, transporte para o hotel, jantar e alojamento. 
  
  
11º Dia  -  30 Setembro (Segunda) Águas Calientes /  Machu Picchu / Cusco (combóio) 
  
Pequeno-almoço no hotel. 
Hoje será a vez de conhecer um dos mais fascinantes locais do Peru: o complexo arqueológico de Machu 
Picchu. A subida até ao topo do premontório faz-se em pequenos autocarros elétricos. 
Machu Picchu é tida por alguns, como anterior aos Incas. Para outros, foi a cidade onde os sumo-sacerdotes 
educavam os filhos dos Incas. Para muitos, foi o refúgio onde viveram os primeiros imperadores de Cusco, 
depois da devastação provocada pelos impérios vizinhos. Qualquer que seja a explicação, é um lugar 
absolutamente fascinante e envolvente.  
Almoço servido no restaurante “Inka Terra”  
 
 
 
Ao final da tarde, regresso até á estação de Águas Calientes, de onde seguimos no combóio “Vistadome” 
(17h23  -  20h52) até Cuzco, uma oportunidade de admirar a beleza da floresta luxuriante do Vale de 
Urubamba.  
Chegada, transporte para o hotel e alojamento.  
 
  
12º Dia  -  01 Outubro (Terça)  Cusco 
  
Pequeno-almoço no hotel. 
Da cidade, saímos em direcção aos arredores, para visita das ruínas incas de Tambomachay, consideradas 
como o antigo "banho do Inca. Em Puka Pukara, encontramos a Fortaleza Vermelha, e em Sacsayhuaman, a 
bela fortaleza que é considerada a primeira construção incaica de vigilância estratégica.  
De regresso á cidade, iremos conhecer os mais importantes monumentos das épocas colonial e inca, bem 
como um pouco mais sobre a história e cultura deste país, nesta que é considerada a Capital Arqueológica da  
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América Latina. Visitaremos a Basílica Catedral, que mistura os estilos gótico, renascentista e barroco; a Praça 
de Armas, lugar de reunião do povo em dias festivos; a casa da Pedra dos 12 Ângulos e, finalmente, o 
Korikancha, “recinto de ouro” e antigo Templo do Sol. 
Alojamento. 
 
 
13º Dia  -  02 Outubro (Quarta)  Cusco 
  
Pequeno almoço no hotel. 
A antiga capital do Império Inca é um dos destinos peruanos que mais cativa os visitantes. Basta deter-se um 
bocadinho por ali, andar pelas ruelas e misteriosos becos de pedra, para entender porque a cidade foi 
declarada Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNESCO. Localizada 3.399  metros acima do nível do 
mar, Cusco guarda construções coloniais de estilo barroco-andino erguidas sobre restos de edificações incas, 
como é o caso de quase todas as igrejas.  
Dia inteiramente livre para que possa explorar a seu gosto esta encantadora cidade. 
Jantar de despedida servido no restaurante “Tunupa”. 
 
  
14º Dia  -  03 Outubro (Quinta)  Cusco / Lima / Cidade europeia de ligação 
  
Pequeno almoço no hotel. 
Manhã e parte da tarde livres.  
Em hora a indicar localmente, assistência e transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida 
com destino a Lima. Mudança de voo e continuação da viagem até á cidade de ligação. 
Noite e refeições a bordo. 
 
 
15º Dia  -  04 Outubro (Sexta)  Cidade europeia de ligação / Lisboa 
 
Mudança de voo e reembarque até Lisboa. 
Chegada prevista para o final do dia. 
 
 
 
 

Fim da Viagem 
 
 
 
 

Preço por pessoa  -  Minimo participantes 
 
 

Quarto duplo Base Taxas Total 

 3.400,00€ 492,00€ 3.892,00€ 

 

Supl. Individual 580,00€ 

 

Opcional  265,00€ 
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Incluindo: 
 
 

 Passagem aérea Lisboa / Lima / Lisboa (via cidade europeia de ligação),  em aviões de carreira regular, 

classe económica, com direito ao transporte de 20 Kg de bagagem por pessoa. 

 

 Passagens aéreas domésticas entre Lima / Arequipa // Cusco / Lima, em classe económica, com direito 

ao transporte de 20 Kgs de babagem por pessoa.  

 

 Bilhetes de combóio para os percursos: Puno / Cuzco (Titicaca) + Ollantaytambo / Águas Calientes 

(Expedition) + Aguas Calientes / Cusco (Vistadome). 

 

 Assistência e transporte privativos entre aeroportos, hotéis, estações de combóio e vice-versa. 

 

 Transporte em autocarro privativo durante os percursos terrestres. 

 

 Alojamento em hotéis de Categoria Turistica e Turistica Sup. (3* Sup. e 4* pela classificação europeia) nas 

localidades mencionadas, incluindo o pequeno-almoço diário.   

 

 Refeições conforme indicado (17) servidas nos hotéis ou em restaurantes locais. 

 

 Visitas mencionadas no programa, incluindo todas as entradas nos monumentos e parques nacionais, com 

guias locais em castelhano. 

 

 Taxas aeroportuárias, de segurança e combustível de Portugal, Perú e país de ligação, em vigor a esta 

data  (492,00€ p.p.  -  ver nota 2). 

 

 Taxas nos voos domésticos (20,00€ p.p. - ver nota 2) 

 

 Seguro de viagem  Platinum no valor de 100.000,00€ de MIP, com claúsulas de cancelamento antecipado 

e interrupção da viagem. 

 

 Bolsa de viagem contendo material de informação sobre os lugares a visitar. 

 

 Acompanhamento durante toda a viagem por - Mª de Lourdes Costa -. 

 

 

 

Não Incluindo: 

 

 

❖ Quaisquer serviços que não se encontrem mencionados no programa e na  rúbrica - Incluindo -. 

 

❖   Extras efectuados durante a estadia, tais como: bebidas nas refeições, telefonemas, consumo de mini-bar,    

lavagem de roupa, gratificações etc.  

 

❖ Taxas de saída, de pagamento local, 35 US$ p.p. 
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Notas: 
 
1. Preço válido para um mínimo de 18 participantes 
 
2. Os valores apresentados ficam sujeitos a alteração: 

 

➢ Se as taxas aeroportuárias sofrerem aumentos até á data de emissão das respectivas passagens 
aéreas. 

 
➢ Se o valor do câmbio do Dólar Americano face ao Euro sofrer aumento significativo em relação á data 
de apresentação desta proposta (em 01/02/2019   1 US$ = 0,8723€)  

 
➢ Na eventualidade dos mínimos não serem atingidos. 

 
 

 

 

Hoteis previstos (ou similares) 
 
 
 

Lima  -  Casa Andina San António 
 

Paracas  -  Hotel San Agustín 
 

Arequipa  -  Casa Andina Select 
 

Colca  -  Casa Andina Standart 
 

Puno  -  Casa Andina Premium 
 

Águas Calientes  -  Casa Andina Standart 
 

Cusco  - Hotel Costa Del Sol Ramada 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisboa, 01 de Fevereiro de 2019 
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