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Peru

A mistura da tradição de um
passado indígena com a cultura
espanhola deixou no seu
vasto território monumentos
históricos, igrejas e sítios
arqueológicos, onde não falta a
contribuição da natureza.

Vale Sagrado

Lima

Machu Picchu
Cusco
Paracas
Lago Titicaca

Linha de Nazca
Vale Colca
Arequipa
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Peru

Puno

Morada de doze patrimónios mundiais reconhecidos pela
UNESCO, e dono de 84 dos 117 ecossistemas do mundo, o
Peru é um país multicultural, repleto de tradições, com uma
gastronomia premiada e vastas reservas naturais. O seu vasto
território abrange três regiões: Costa, Serra e Selva, onde
estão incluídos uma parte da Floresta Amazônica e Machu
Picchu, a antiga cidade Inca na cordilheira dos Andes. Tudo
bons motivos para justificar a sua visita.
Peru

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com
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Para visitar

Vale Sagrado
Com mais 100 km de extensão, de Cusco a Machu Picchu, onde não
falta água e solo fértil, atributos considerados sagrados pelos Incas,
que desbravaram esta região, o Vale Sagrado serviu de base para
algumas das suas mais importantes construções. Hoje, camponeses
e tecelões conservam inalterados os seus costumes e tradições
ancestrais.

Machu Picchu
Maravilhas dos Andes
Grande Peru e Linhas de Nazca Grande Peru
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Lima

Cusco

A única capital da América do Sul com saída para o mar (o Pacífico)
tem de tudo: igrejas coloniais majestosas, museus, parques, praças e
sítios arqueológicos. Se a isso juntarmos uma gastronomia de grande
qualidade, e um certo ar cosmopolita, facilmente percebemos o
encanto de Lima, que a torna tão convidativa.

Declarada a capital histórica do Peru e Património Histórico da
Humanidade, aqui as ruas e becos parecem respirar os mesmos ares
da época dos Incas. Ruas que parecem ter parado no tempo, onde
cada canto conta uma história e cada história é cativante, mística
e envolvente. Já os vestígios arqueológicos e a arquitetura colonial
espanhola contrastam, no melhor dos sentidos.

Machu Picchu
Maravilhas dos Andes
Grande Peru e Linhas de Nazca Grande Peru

Machu Picchu
Maravilhas dos Andes
Grande Peru e Linhas de Nazca Grande Peru

Machu Picchu

Puno

Lago Titicaca

Património da Humanidade e orgulho do Peru, foi um dos mais
importantes centros urbanos da antiga civilização Inca. Descoberta
em 1911 no topo da montanha, a cidade é formada por edifícios
construídos por gigantes e impressionantes blocos de pedra
perfeitamente encaixados, sem recurso a argamassa. Os terraços
agrícolas, com um verde intenso, e a imponente cordilheira circundante
formam uma paisagem incrível que supera qualquer expectativa.

Hoje a “capital do folclore peruano”, reza a lenda que foi aqui que tudo
começou, já que o seu lago Titicaca terá visto surgir os fundadores da
dinastia Inca, Manco Cápac e Mama Ocllo. A verdade é que, em Puno,
a quase 4.000 metros de altitude, cada lufada de ar o fará sentir-se
parte da história e das incríveis paisagens naturais que o rodeiam,
bem como da hospitalidade de seus habitantes e da agitação de suas
festas, folclore e trajes coloridos.

Situado na linha de fronteira da Bolívia com o Peru, o Lago Titicaca
leva o título de lago navegável mais alto do mundo. Rodeado por uma
densa vegetação onde predomina a totora ( junco), é considerado o
local de origem dos Incas, e povoado por ilhas muito interessantes,
algumas delas lendárias – como a Ilha do Sol, que os Incas acreditavam
ser o berço do Pai Sol.

Machu Picchu
Maravilhas dos Andes
Grande Peru e Linhas de Nazca Grande Peru

Maravilhas dos Andes Grande Peru
Grande Peru e Linhas de Nazca

Maravilhas dos Andes Grande Peru
Grande Peru e Linhas de Nazca

Peru

Peru
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Vale de Colca

Paracas

Formado pelo rio Colca, é um dos destinos mais procurados do país.
Com a vegetação exuberante que o circunda, é o habitat e reino
do condor, senhor absoluto de um céu incrivelmente azul. Altivo e
esquivo, nem sempre se deixa ver tão facilmente, permitindo-nos
apenas observá-lo à distância, como um ponto acima das montanhas.

Pequena cidade portuária a sul de Lima, Paracas serve como ponto
de partida para passeios às Ilhas Ballestas e à Reserva Nacional de
Paracas. Aqui convivem em harmonia os leões-marinhos, os pinguins
de Humboldt, os flamingos e outras espécies protegidas. A reserva
recebe o nome devido às tempestades de areia conhecidas também
como “paracas”, muito comuns na região.

Grande Peru e Linhas de Nazca

Grande Peru

Grande Peru e Linhas de Nazca

Arequipa

Linhas de Nazca

Rodeada por 3 vulcões, na cidade de Arequipa estes não escondem
a sua presença. Estão presentes nos muros e paredes das ruas, dos
edifícios e das igrejas; na incrível geografia que nos oferece um vale
fértil e desfiladeiros profundos. Na lendária e histórica Cidade Branca
não faltam ainda as fontes de águas termais.

Hoje considerados Património Mundial pela UNESCO, são um conjunto
de geoglifos antigos localizado no deserto de Nazca. Até hoje, a sua
origem permanece um mistério por desvendar, mas a verdade é que a
partir do ar podemos ver claramente o Beija-flor, o Macaco, o Pássaro
Fragata, o Pássaro Gigante e a Aranha, feitos com um único traço, e
alguns com uma dimensão de até 300 metros.

Grande Peru e Linhas de Nazca

Grande Peru

Grande Peru e Linhas de Nazca
Machu Picchu
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PERU

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Machu Picchu
Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu

Lima
(2 noites)

Desde

1.897€

9 dias / 7 noites
Mínimo 2 pessoas - Saídas até 22 de Dezembro de 2021

Cusco
(3 noites)

por pessoa em duplo

Vale Sagrado
(1 noite)

Machu Picchu
Dia 1 - Portugal / Lima
Comparência no aeroporto com pelo menos
2 horas de antecedência. Formalidades de
embarque e partida com destino a Lima, voo
com escala. Chegada e transfere para o hotel.
Dia 2 - Lima
Pequeno-almoço. Visita de Lima “Colonial e
moderna” com início pelo centro histórico,
incluindo a Praça de Armas, Catedral e visita
à Casa de Aliaga, antiga residência entregue
por Pizarro em 1535 a um dos seus generais.
Visita ao Museu Larco, onde se encontra a
maior coleção privada de arte peruana précolombiana. A visita é finalizada no “Parque
do Amor”, de onde terá uma vista fabulosa
da Baía de Lima. Tarde livre. Alojamento.
Dia 3 - Lima / Cusco
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto
para partida em voo para Cusco. Chegada
e transfere para o hotel. Tarde livre para
aclimatização à altitude e percorrer a pé o
animado bairro de São Brás. Alojamento.
Dia 4 - Cusco
Pequeno-almoço. Manhã livre. Da parte da
tarde visita à cidade imperial, começando
pelo mercado de San Pedro seguindo-se o
Templo de Koricancha. De seguida a visita
será às ruínas Incas de Sacsayhuamán,
Kenko, pela Praça de Armas e a visita da
catedral. Alojamento.
Dia 5 – Cusco / Vale Sagrado (Pensão
completa)
Pequeno-almoço. Visita ao Vale Sagrado dos
8

Peru

Incas, Awana Kancha, projeto turístico que
visa integrar as comunidades andinas, através
dos seus teares e criação de camelídeos.
Almoço. Continuação para o mercado de
Pisac, que nas suas bancas disponibiliza
produtos artesanais locais, e Ollantaytambo,
onde poderemos ficar a conhecer o complexo
arqueológico. Transfere para o hotel. Jantar e
alojamento.

segunda visita à cidadela. Transfere para a
estação de comboio e saída em direção a
Ollantaytambo. Transfere até ao hotel em
Cusco. Alojamento.

Nota: Os passageiros devem deixar a sua
bagagem no hotel em Cusco antes da
excursão para o Vale Sagrado. Só deverão
levar uma mochila até 5kg no máximo para a
viagem de comboio para Aguas Calientes (de
acordo com a política a bordo do comboio).

Dia 9 - Portugal
Chegada.

Dia 6 - Vale Sagrado / Aguas Calientes
(Machu Pichu) (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída de comboio até à
povoação de Machu Picchu. Chegada e subida
de autocarro até à Cidade Sagrada dos Incas,
Machu Picchu, obra-mestra da engenharia e
arquitetura Incas, que se crê que serviu de
santuário e residência do Inca Pachacútec.
Percorra as suas ruínas; recintos cerimoniais e
terraços. Almoço em Aguas Calientes. Tempo
livre. Jantar e alojamento.
Nota: Na viagem de comboio, é apenas
permitida 1 mochila por passageiro, não
devendo esta exceder os 5 kg. A restante
bagagem ficará no hotel de Cusco.
Dia 7 - Machu Picchu / Cusco
Pequeno-almoço. Manhã livre durante a qual
lhe sugerimos realizar opcionalmente uma

(1 noite)

CAT. A

CAT. B

CAT. C

CAT. D

Arawi Express 3*

Nobility Grand 4*

Doubletree El
Pardo 4*Sup

Hilton Miraflores 4*

Royal Inka I By Xima 3*

Xima Cusco 4*

Casa Andina Premium /
Costa del Sol Ramada 4*Sup

Palacio del Inca
Luxury Collection 5*

Hacienda Valle 3*

San Agustin
Monasterio 4*

Casa Andina
Premium 4* Sup

Aranwa Valle 5*

El Mapi by
Inkaterra 3*Sup

El Mapi by
Inkaterra 3*Sup

Inkaterra Machu
Picchu 4*Sup

Inkaterra Machu
Picchu 4*Sup

Dia 8 - Cusco / Lima / Portugal
Pequeno-almoço. Manhã livre. Transfere
para o aeroporto para em voo de regresso a
Portugal, via Lima. Noite a bordo.

O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular, em classe
económica, com a companhia aérea Iberia.
• Voos internos, em classe económica, com a
companhia aérea Latam.
• 7 noites de alojamento dos hotéis
previstos ou similares, em regime de
alojamento e pequeno-almoço.
• Inclui 2 almoços e 2 jantares (sem
bebidas).
• Transferes aeroporto/hotel/aeroporto.
• Viagem de comboio Peru Rail Expedition
ou Inca Rail Voyager.
• Excursões e visitas mencionadas em
serviço regular com guia espanhol/inglês.
• Seguro de viagem.
• Taxas de aeroporto e de combustível no
valor de 449€ (sujeitas a alteração até à
emissão dos bilhetes).
O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras
classes de reserva e épocas altas; almoços
e jantares (não mencionados); bebidas;
gratificações e extras de carácter pessoal.

Lima

Observações
Preços não são válidos para eventos
especiais, congressos e festas nacionais
(semana de 28, 29 de Julho), Inti Raymi
(semana de 24 de Junho), Semana
Santa ou fins de semana prolongados
ocasionados pelas festas. Nestas datas os
preços estão sujeitos a alteração.
A entrada nos hotéis realiza-se a partir
das 15h. Bagagem permitida no comboio
para Machu Picchu até 5 kg por pessoa;
os passageiros deverão prever a bagagem
de que necessitam para 2 noites, dado
que ficarão privados da restante bagagem
durante este período.

Vale Sagrado
Peru

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com
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da Humanidade pela UNESCO. Almoço.
Regresso até Puno. Transfere para o hotel.
Alojamento.
Dia 10 – Puno / Juliaca / Lima / Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto
para regresso a Portugal via Lima.

Maravilhas dos Andes
Lima, Cusco, Vale Sagrado, Aguas Calientes, Machu Picchu, Puno e Lago Titicaca

Dia 11 - Portugal
Chegada.

Cusco

Desde

2.111€

11 dias / 9 noites

por pessoa em duplo

Mínimo 2 pessoas - Saídas até 22 de Dezembro

Dia 1 – Portugal / Lima
Comparência no aeroporto com pelo menos
2 horas de antecedência. Formalidades de
embarque e partida com destino a Lima, voo
com escala. Chegada e transfere para o hotel.
Dia 2 – Lima
Pequeno-almoço. Visita de Lima “colonial e
moderna” com início pelo centro histórico,
incluindo a Praça de Armas, Catedral e visita
à Casa de Aliaga, antiga residência entregue
por Pizarro em 1535 a um dos seus generais.
Visita ao Museu Larco onde se encontra a
maior coleção privada de arte peruana précolombiana. A visita é finalizada no “Parque
do Amor”, de onde terá uma vista fabulosa
da Baía de Lima. Tarde livre. Alojamento.
Dia 3 – Lima / Cusco
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto,
para partida em voo para Cusco. Chegada
e transfere para o hotel. Tarde livre para
aclimatização à altitude e percorrer a pé o
animado bairro de São Brás. Alojamento.
Dia 4 – Cusco
Pequeno-almoço. Manhã livre. Da parte da
tarde visita à cidade imperial, começando
pelo mercado de San Pedro seguindo-se o
Templo de Koricancha. De seguida, a visita
será às ruínas Incas de Sacsayhuamán,
Kenko, pela Praça de Armas e a visita da
catedral. Alojamento.

Dia 5 – Cusco / Vale Sagrado (Pensão
Completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã iniciaremos
a nossa visita ao Vale Sagrado dos Incas.
No caminho, visita a um centro têxtil onde
veremos uma exposição de arte têxtil
tradicional andina e descobriremos a beleza
dos camelídeos sul-americanos: Awana
Kancha. Continuação para o mercado de Pisac,
que nas suas bancas disponibiliza produtos
artesanais locais. Almoço num restaurante
local. Continuação para Ollantaytambo, onde
poderemos ficar a conhecer o complexo
arqueológico. Transfere para o hotel. Jantar e
alojamento no hotel.
Nota: Os passageiros devem deixar a sua
bagagem no hotel em Cusco antes da
excursão para o Vale Sagrado. Só deverão
levar uma mochila até 5kg no máximo para a
viagem de comboio para Aguas Calientes (de
acordo com a política a bordo do comboio).
Dia 6 – Vale Sagrado / Aguas Calientes Machu Picchu (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Saída em comboio
até Machu Picchu. Chegada e subida em
autocarro à Cidade Sagrada dos Incas,
Machu Picchu, obra-prima da engenharia e
arquitetura Incas. À hora apropriada, descida
à povoação de Águas Calientes para o almoço.
Jantar. Alojamento.
Nota: Na viagem de comboio é apenas
permitida 1 mochila por passageiro, não
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devendo esta exceder os 5 kg. A restante
bagagem ficará no hotel de Cusco.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Lima
(2 noites)

Cusco
Dia 7 – Machu Picchu / Cusco
Pequeno-almoço. Manhã livre durante a
qual lhe sugerimos realizar opcionalmente
uma segunda visita à cidadela. Regresso
de comboio a Cusco (via Ollantayrambo).
Transfere até ao hotel em Cusco.

(3 noites)

Vale Sagrado
(1 noite)

Machu Picchu
(1 noite)

Puno
(2 noites)

Dia 8 – Cusco / Puno (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Partida em autocarro
em direção a Puno. Primeiro visitaremos
Andahuaylillas, onde encontraremos uma
igreja do séc. XVII. De seguida, visita às
ruínas de Raqchi também conhecidas por
como “Templo do deus Wiracocha”. No
fim da visita, típico almoço buffet num
restaurante local. Depois, seguida para o
complexo arqueológico de Puca-Pucára, uma
construção militar que também funcionou
como centro administrativo. Chegada à
estação de autocarros em Puno e transfere
para o hotel. Alojamento.
Dia 9 – Puno / Lago Titicaca / Puno (Meia
Pensão)
Pequeno-almoço. Partida, cedo, em direção
às ilhas flutuantes de Los Uros, no meio da
Reserva Nacional do Lago Titicaca, onde os
seus habitantes vivem em plataformas de
totora. Continuação até à ilha de Taquile a
35km de Puno e a uma altitude de 3.950m
acima do nível do mar, onde a sua arte têxtil
está inscrita como Património Imaterial

CAT. A

CAT. B

CAT. C

CAT. D

Arawi Express 3*

Nobility Grand 4*

Doubletree El
Pardo 4*Sup

Hilton Miraflores 4*

Royal Inka I By Xima 3*

Xima Cusco 4*

Casa Andina Premium /
Costa del Sol Ramada 4*Sup

Palacio del Inca
Luxury Collection 5*

Hacienda Valle 3*

San Agustin
Monasterio 4*

Casa Andina
Premium 4* Sup

Aranwa Valle 5*

El Mapi by
Inkaterra 3*Sup

El Mapi by
Inkaterra 3*Sup

Inkaterra Machu
Picchu 4*Sup

Inkaterra Machu
Picchu 4*Sup

Hacienda Puno 3*

Xima Puno 4*

Casa Andina
Premium 4* Sup

GHL Lago Titicaca 5*

O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular, em classe
económica, com a companhia aérea Iberia.
• Voos internos, em classe económica, com a
companhia aérea Latam.
• 9 noites de alojamento nos hotéis previstos
ou similares, em regime de alojamento e
pequeno-almoço.
• Inclui 4 almoços e 2 jantares (sem bebidas).
• Viagem de comboio Inca Rail Voyager ou
Peru Rail Expedition.
• Excursões e visitas mencionadas em serviço
regular com guia espanhol/inglês.
• Transferes aeroporto/hotel/aeroporto.
• Seguro de viagem.
• Taxas de aeroporto e de combustível no
valor de 450€ (sujeitas a alteração até à
emissão dos bilhetes).
O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras
classes de reserva e épocas altas; almoços
e jantares (não mencionados); bebidas;
gratificações; e extras de carácter pessoal.

Observações
Preços não são válidos para eventos
especiais, congressos e festas nacionais
(semana de 28, 29 de Julho), Inti Raymi
(semana de 24 de Junho), Semana
Santa ou fins de semana prolongados
ocasionados pelas festas. Nestas datas os
preços estão sujeitos a alteração.
A entrada nos hotéis realiza-se a partir
das 15h. Bagagem permitida no comboio
para Machu Picchu até 5 kg por pessoa;
os passageiros deverão prever a bagagem
de que necessitam para 2 noites, dado
que ficarão privados da restante bagagem
durante este período.

Aguas Calientes

Lago Titicaca

Peru

Peru
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Almoço num restaurante local. Continuação para Ollantaytambo,
onde poderemos ficar a conhecer o complexo arqueológico. Jantar e
alojamento no hotel.

PERU

Nota: Os passageiros devem deixar a sua bagagem no hotel em
Cusco antes da excursão para o Vale Sagrado. Só deverão levar uma
mochila até 5kg no máximo para a viagem de comboio para Aguas
Calientes (de acordo com a política a bordo do comboio).

Grande Peru
Lima, Arequipa, Vale de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu

Desde

13 dias / 11 noites
Mínimo 2 pessoas - Saídas até 15 de Dezembro 2021

2.315€

Dia 10 - Vale Sagrado / Aguas Calientes - Machu Picchu (Pensão
completa)
Pequeno-almoço. Saída em comboio até Machu Picchu. Chegada e
subida em autocarro à Cidade Sagrada dos Incas, Machu Picchu, obraprima da engenharia e arquitetura Incas, declarada pela UNESCO

como Património da Humanidade. À hora apropriada, descida à
povoação de Águas Calientes para o almoço. Jantar. Alojamento.
Dia 11 – Aguas Calientes / Cusco
Pequeno-almoço. Manhã livre, em que sugerimos que faça uma
segunda visita à cidadela (opcional). Transfere para a estação de
comboio e saída para Cusco, via Ollantaytambo. Chegada e transfere
para Cusco. Alojamento.
Dia 12 - Cusco / Lima / Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para saída em voo de
regresso a Portugal, via Lima. Noite a bordo.
Dia 13 - Portugal
Chegada.

por pessoa em duplo

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Dia 1 - Portugal / Lima
Comparência no aeroporto com pelo menos
2 horas de antecedência. Formalidades de
embarque e partida com destino a Lima, voo
com escala. Chegada e transfere para o hotel.
Dia 2 - Lima
Pequeno-almoço. O dia começa com a visita
da Catedral de Lima, seguindo para a Casa
de Aliaga, antiga residência do conquistador
Jeronimo de Aliaga e Ramirez. Continuação
até à Plaza Mayor, onde se encontra o Palácio
do Governo, o Palácio do Arcebispo e o
Município. Este é o local ideal para apreciar os
edifícios coloniais de Lima. Visita ao Museu
Larco, onde se encontra a maior coleção
privada de arte peruana pré-colombiana. A
visita é finalizada no “Parque do Amor”, de
onde terá uma vista fabulosa da Baía de
Lima. Alojamento.
Dia 3 - Lima / Arequipa
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto
de Lima, para saída em avião para Arequipa.
Chegada e transfere para o hotel. Começamos
pela Praça de Armas, de seguida visita à Igreja
da Companhia de Jesus, templo que constitui
o mais antigo e importante testemunho da
arquitetura religiosa com utilização da Sillar
(uma pedra vulcânica). Continuação pelos
típicos distritos de Carmen Alto e Yanahuara
e conhecerá o seu famoso miradouro, de
onde terá uma vista impressionante sobre os
vulcões Misti, Chachani e Pichu Pichu, assim
como da cidade de Arequipa. Depois visita do
12

Museu de Santa Catalina, fundado em 1580.
Regresso ao hotel. Alojamento.
Dia 4 – Arequipa / Vale de Colca (Pensão
completa)
Pequeno-almoço. Saída cedo do hotel para
iniciar a viagem através da povoação de
Yura e a Reserva Nacional de Aguada Blanca
e Pampa Cañahuas. Paragem em Chivay
para almoçar. Tarde livre. Jantar no hotel.
Alojamento.
Dia 5 – Vale de Colca / Puno (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Saída bem cedo, pela
manhã, para Cruz del Condor, o melhor local
para admirar o Vale de Colca, um dos mais
profundos do mundo, assim como o voo dos
majestosos condores. Visita as povoações
de Maca e Yanque para chegar a Chivay.
Almoço num restaurante típico. Saída para
Puno desfrutando da paisagem. Chegada e
transfere para o hotel. Alojamento
Dia 6 - Puno / Lago Titicaca / Uros / Puno
(Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Partida, cedo, em direção
às ilhas flutuantes de Los Uros, no meio
da Reserva Nacional do lago Titicaca, onde
os seus habitantes vivem em plataformas
de totora. Continuação até à ilha de
Taquile, declarada como Obra Mestra do
Património Oral e Imaterial da Humanidade
pela UNESCO. Almoço. Regresso até Puno.
Transfere para o hotel. Alojamento.

Dia 7 - Puno / Cusco (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Saída em autocarro
turístico para Cusco. A caminho, visita a
La Raya – o ponto mais alto entre Cusco
e Puno. Continuação da viagem. Visita às
ruínas de Racchi, construído em honra do
Deus Wiracocha. A última paragem será
em Andahuaylillas, com a sua igreja do séc.
XVII e o seu impressionante órgão decorado
com anjos e querubins. Chegada a Cusco.
Alojamento.
Dia 8 - Cusco
Pequeno-almoço. Manhã livre. Visita à
cidade de Cusco, também conhecida como
a Cidade Imperial e declarada Património da
Humanidade pela UNESCO. Começamos a
visita pelo mercado de San Pedro, seguindo
visita até ao Templo de Koricancha, feito para
adoração ao Deus do Sol e continuação para
as ruínas da fortaleza de Sacsayhuamán e
o sítio arqueológico de Kenko. Seguiremos
para a Praça de Armas, para visita à Catedral.
Alojamento em Cuzco.
Dia 9 - Cusco / Vale Sagrado (Pensão
completa)
Pequeno-almoço. Visita ao Vale Sagrado
dos Incas, rodeado pelo rio Urubamba.
No caminho, visita a um centro têxtil onde
veremos uma exposição de arte têxtil
tradicional andina e descobriremos a beleza
dos camelídeos sul-americanos. Continuação
para o mercado de Pisac, que nas suas bancas
disponibiliza produtos artesanais locais.

Lima
(2 noites)

Arequipa
(1 noite)

Colca
(1 noite)

Puno
(2 noites)

Cusco
(3 noites)

Vale Sagrado
(1 noite)

Machu Picchu
(1 noite)

CAT. A

CAT. B

CAT. C

CAT. D

Arawi Express 3*

Nobility Grand 4*

Doubletree El
Pardo 4*Sup

Hilton Miraflores 4*

Maison de Elise 3*

El Cabildo 4*

Casa Andina Premium
4*Sup

Costa del Sol Wyndham
5*

HCasa Andina Colca 3*

Refugio Colca 4*

Colca Lodge 5*

Colca Lodge 5*

Hacienda Puno 3*

Xima Puno 4*

Casa Andina
Premium 4* Sup

GHL Lago Titicaca 5*

Royal Inka I By Xima 3*

Xima Cusco 4*

Casa Andina Premium /
Costa del Sol Ramada 4*Sup

Palacio del Inca
Luxury Collection 5*

Hacienda Valle 3*

San Agustin
Monasterio 4*

Casa Andina
Premium 4* Sup

Aranwa Valle 5*

El Mapi by
Inkaterra 3*Sup

El Mapi by
Inkaterra 3*Sup

Inkaterra Machu
Picchu 4*Sup

Inkaterra Machu
Picchu 4*Sup

O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular, em classe económica, com a
companhia aérea Iberia.
• Voos internos, em classe económica, com a companhia aérea Latam.
• 11 noites de alojamento nos hotéis previstos ou similares, em
regime de alojamento e pequeno-almoço.
• Inclui 6 almoços e 3 jantares.
• Viagem de comboio Inca Rail Voyager ou Peru Rail Expedition.
• Excursões e visitas mencionadas em serviço regular com guia
espanhol/inglês.
• Transferes aeroporto/hotel/aeroporto.
• Seguro de viagem.
• Taxas de aeroporto e de combustível no valor de 448€
(sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes).

O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas
altas; almoços e jantares (não mencionados); bebidas; gratificações; e
extras de carácter pessoal.

Observações
Preços não são válidos para eventos especiais, congressos e festas
nacionais (semana de 28, 29 de Julho), Inti Raymi (semana de 24 de
Junho), Semana Santa ou fins de semana prolongados ocasionados
pelas festas. Nestas datas os preços estão sujeitos a alteração. A
entrada nos hotéis realiza-se a partir das 15h. Bagagem permitida
no comboio para Machu Picchu até 5 kg por pessoa; os passageiros
deverão prever a bagagem de que necessitam para 2 noites, dado
que ficarão privados da restante bagagem durante este período.

Peru

Peru

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com
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Arequipa

Machu Picchu
14

Arequipa

Lago titicaca

Los Uros

Machu Picchu

Peru

Peru

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com
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cidade de Cusco, também conhecida como a Cidade Imperial e
declarada Património da Humanidade pela UNESCO. Começamos a
visita pelo mercado de San Pedro, seguindo visita até ao Templo de
Koricancha, feito para adoração ao Deus do Sol e continuação para
as ruínas da fortaleza de Sacsayhuamán e o sítio arqueológico de
Kenko. Seguiremos para a Praça de Armas, onde visitará a Catedral.
Alojamento em Cuzco.

PERU

Grande Peru e As Linhas de Nazca
Lima, Paracas, Linhas de Nazca, Arequipa, Vale de Colca, Puno, Lago Titicaca,
Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu

Desde

15 dias / 13 noites
Mínimo 2 pessoas - Saídas até 22 de Dezembro de 2021

Dia 1 - Portugal / Lima
Comparência no aeroporto com pelo menos
2 horas de antecedência. Formalidades de
embarque e partida com destino a Lima, voo
com escala. Chegada e transfere para o hotel.
Dia 2 – Lima
Pequeno-almoço. O dia começa com a visita
da Catedral de Lima, seguida da visita à Casa
de Aliaga, antiga residência do conquistador
Jeronimo de Aliaga e Ramirez. A visita
continua até à Plaza Mayor, onde se encontra
o Palácio do Governo, a Catedral, o Palácio do
Arcebispo e o Município. Este é o local ideal
para apreciar os edifícios coloniais de Lima.
Visita ao Museu Larco onde se encontra a
maior coleção privada de arte peruana précolombiana. A visita é finalizada no “Parque
do Amor”, de onde terá uma vista fabulosa
da Baía de Lima. Alojamento.
Dia 3 – Lima / Pisco / Paracas
Transfere de saída até à estação de autocarros
para partir em direção a Paracas. Chegada e
transfere para o aeroporto, para embarcar na
avioneta para sobrevoar as Linhas de Nazca
onde poderá observar os geoglifos, que
representam figuras de animais e plantas.
Nota: Levar o passaporte original para ser
apresentado no aeroporto de Nazca. A
realização do voo está sujeita às condições
climatéricas. A avioneta tem um peso
máximo que pode suportar, dessa forma
os passageiros poderão ser divididos para
partirem em voos diferentes.
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Dia 4 – Paracas / Lima
Pequeno-almoço. Transfere para o porto,
para embarque em lancha rápida que o vai
levar num passeio até às ilhas Ballestas onde
pode observar aves, leão marinhos e pinguins
no seu habitat natural. Também pode ver o
desenho do Candelabro, figura da cultura
Nazca, gravado no deserto e que pode ser
visto desde a lancha. No final transfere em
autocarro para regressar a Lima. Chegada e
transfere para o hotel em Lima.
Dia 5 – Lima / Arequipa
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto
de Lima para saída em avião para Arequipa.
Chegada e transfere para o hotel. Começamos
pela Praça de Armas, de seguida visita à Igreja
da Companhia de Jesus, templo que constitui
o mais antigo e importante testemunho da
arquitetura religiosa com utilização da Sillar
(uma pedra vulcânica). Continuação pelos
típicos distritos de Carmen Alto e Yanahuara
e conhecerá o seu famoso miradouro de
onde terá uma vista impressionante sobre os
vulcões Misti, Chachani e Pichu Pichu, assim
como da cidade de Arequipa. Depois, visita
do Museu de Santa Catalina, fundado em
1580. Regresso ao hotel. Alojamento.
Dia 6 - Arequipa / Vale de Colca (Pensão
Completa)
Pequeno-almoço. Saída cedo do hotel para
iniciar a viagem através da povoação de
Yura e a Reserva Nacional de Aguada Blanca
e Pampa Cañahuas. Paragem em Chivay
para almoçar. Tarde livre. Jantar no hotel.
Alojamento.

2.792€
por pessoa em duplo

Dia 7 - Arequipa / Puno (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Saída, bem cedo pela
manhã, para Cruz del Condor, o melhor local
para admirar o Vale de Colca, um dos mais
profundos do mundo, assim como o voo dos
majestosos condores. Visita as povoações
de Maca e Yanque para chegar a Chivay.
Almoço num restaurante típico. Saída para
Puno desfrutando da paisagem. Chegada e
transfere para o hotel. Alojamento
Dia 8 - Puno / Lago Titicaca / Puno (Meia
Pensão)
Pequeno-almoço. Partida, cedo, em direção
às ilhas flutuantes de Los Uros, no meio da
Reserva Nacional do lago Titicaca, onde os
seus habitantes vivem em plataformas de
totora. Continuação até à ilha de Taquile, a
35km de Puno e a uma altitude de 3.950m
acima do nível do mar, onde a sua arte têxtil
está inscrita como Património Imaterial
da Humanidade pela UNESCO. Almoço.
Regresso até Puno. Transfere para o hotel.
Alojamento.

Dia 11 - Cusco / Vale Sagrado (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Visita ao Vale Sagrado dos Incas, rodeado pelo rio
Urubamba. No caminho, visita a um centro têxtil, onde veremos uma
exposição de arte têxtil tradicional andina e descobriremos a beleza
dos camelídeos sul-americanos. Continuação para o mercado de
Pisac, que nas suas bancas disponibiliza produtos artesanais locais.
Almoço num restaurante local. Continuação para Ollantaytambo,
onde poderemos ficar a conhecer o complexo arqueológico. Jantar e
alojamento no hotel.
Nota: Os passageiros devem deixar a sua bagagem no hotel em Cusco
antes da excursão para o Vale Sagrado. Só deverão levar uma mochila
até 5kg, no máximo, para a viagem de comboio para Aguas Calientes
(de acordo com a política a bordo do comboio).

Dia 10 - Cusco
Pequeno-almoço. Manhã livre. Visita à

Dia 13 - Machu Picchu / Cusco
Pequeno-almoço. Chegada e transfere para o hotel em Cusco.
Dia 14 - Cusco / Lima / Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto, para saída em voo de
regresso a Portugal, via Lima. Noite a bordo.
Dia 15 - Portugal
Chegada.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Lima
(3 noites)

Arequipa
(1 noite)

Colca
(1 noite)

Puno
(2 noites)

Cusco
(3 noites)

Vale Sagrado
(1 noite)

Machu Picchu
(1 noite)

Dia 9 - Puno / Cusco (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Saída em autocarro
turístico para Cusco. Visita de La Raya, o
ponto mais alto na estrada entre Cusco e
Puno. De seguida, visita das ruínas de Raqchi,
construído em honra do Deus Wiracocha.
Almoço e visita à povoação colonial de
Andahuaylillas. Chegada a Cusco e transfere
para o hotel. Alojamento.

Dia 12 - Cusco / Vale Sagrado / Machu Picchu (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Saída em comboio até Machu Picchu. Chegada e
subida em autocarro à Cidade Sagrada dos Incas, Machu Picchu, obraprima da engenharia e arquitetura Incas, declarada pela UNESCO como
Património da Humanidade. À hora apropriada, descida à povoação de
Águas Calientes para o almoço. Jantar. Alojamento.
Nota: Na viagem de comboio, é apenas permitida 1 mochila por
passageiro, não devendo esta exceder os 5 kg. A restante bagagem
ficará no hotel de Cusco.

CAT. A

CAT. B

CAT. C

CAT. D

Arawi Express 3*

Nobility Grand 4*

Doubletree El
Pardo 4*Sup

Hilton Miraflores 4*

Maison de Elise 3*

El Cabildo 4*

Casa Andina Premium
4*Sup

Costa del Sol Wyndham
5*

HCasa Andina Colca 3*

Refugio Colca 4*

Colca Lodge 5*

Colca Lodge 5*

Hacienda Puno 3*

Xima Puno 4*

Casa Andina
Premium 4* Sup

GHL Lago Titicaca 5*

Royal Inka I By Xima 3*

Xima Cusco 4*

Casa Andina Premium /
Costa del Sol Ramada 4*Sup

Palacio del Inca
Luxury Collection 5*

Hacienda Valle 3*

San Agustin
Monasterio 4*

Casa Andina
Premium 4* Sup

Aranwa Valle 5*

El Mapi by
Inkaterra 3*Sup

El Mapi by
Inkaterra 3*Sup

Inkaterra Machu
Picchu 4*Sup

Inkaterra Machu
Picchu 4*Sup

O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular, em classe económica, com a
companhia aérea Iberia.
• Voos internos, em classe económica, com a companhia aérea Latam.
• 13 noites de alojamento nos hotéis previstos ou similares, em
regime de alojamento e pequeno-almoço.
• Inclui 6 almoços e 3 jantares.
• Viagem de comboio Inca Rail Voyager ou Peru Rail Expedition.
• Excursões e visitas mencionadas em serviço regular com guia
espanhol/inglês;
• Transferes aeroporto/hotel/aeroporto.

• Seguro de viagem.
• Taxas de aeroporto e de combustível no valor de 448€ (sujeitas a
alteração até à emissão dos bilhetes).
O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas
altas; almoços e jantares (não mencionados); bebidas; gratificações; e
extras de carácter pessoal.

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com

Peru

17

Observações
Preços não são válidos para eventos
especiais, congressos e festas nacionais
(semana de 28, 29 de Julho), Inti Raymi
(semana de 24 de Junho), Semana
Santa ou fins de semana prolongados
ocasionados pelas festas. Nestas datas os
preços estão sujeitos a alteração.
A entrada nos hotéis realiza-se a partir das
15h.
Bagagem permitida no comboio para
Machu Picchu até 5 kg por pessoa; os
passageiros deverão prever a bagagem de
que necessitam para 2 noites, dado que
ficarão privados da restante bagagem
durante este período.
Taxas de aeroporto sobrevoo sobre
as linhas de Nazca – 15 USD a pagar
localmente.

Machu Picchu
18

Puno

Paracas

Peru

Peru

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com
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GRUPO TUI

SEGURO TUI

Porquê viajar
com a TUI

Novos tempos exigem novas
condições do seu seguro de viagem.

Parte do Grupo TUI, número um mundial no sector turístico, somos um operador turístico a atuar no mercado nacional
desde o ano 2001.

Em conformidade com as novas necessidades, a TUI Portugal procedeu à actualização das coberturas do seguro de
viagem. Tudo para que a segurança nunca seja um tema para quem viaja connosco.

Especializado em grandes viagens, contamos com um vasto portfólio de circuitos de viagens culturais e de lazer em várias
zonas geográficas, com especial relevo para Ásia, África e Pacífico.

Reunimos assim um conjunto de novas medidas que permitem aos nossos Clientes optar e usufruir dos programas
com toda a segurança quer antes da viagem, quer no decorrer da mesma.

Grupo TUI no Mundo:

Presença em 180 regiões

18 navios de cruzeiro

+70.000 colaboradores

+380 hotéis

+150 aviões

+27 milhões de clientes

Onde reservar?
Todos os nossos produtos estão disponíveis na sua agência de viagens, através da qual poderá solicitar um orçamento à
medida, sempre com a garantia de qualidade do Grupo TUI.
Deixe-se inspirar através da consulta do nosso website (pt.tui.com), onde terá acesso às últimas novidades e ofertas.
Tenha uma ótima viagem!
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Peru

Não dispensa a consulta das respectivas Condições Gerais em pt.tui.com
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