
DESCUBRA O PERU # 5 
8 Días / 7 Noites 

Lima, Puno, Cusco, Machu Picchu, Mercado Indio de Pisac,  
Fortaleza Inca de Ollantaytambo 

 
 
 
Día 1 Sábado – Chegada a Lima 
Uma cidade que vive, onde o passado se combina com o presente. Os palácios, 
mosteiros e conventos de estilo colonial existem em uma admirável harmonia com 
modernas edificações e as mais impressionantes e milenárias construções pré-
incas. Seja na entrada de um velho casarão ou no profundo de uma sombria 
catatumba. Lima, a cidade dos reis espera por você para lhe deslumbrar com sua 
magia e lhe embriagar com o seu sabor. Ao chegar ao aeroporto de Lima um 
anfitrião lhe receberá e lhe dará assistência durante o seu trajeto e registro no 
hotel. Visita por Lima, moderna e colonial. Uma cidade que sempre lhe receberá 
com os braços abertos. A visita a Lima Colonial inclui um deslumbrante passeio 
pela Praça de Armas, moldurada pela Catedral, o Palácio do Governo e o Palácio 
Torre Tagle que lhe transportará ao passado tão somente quando pisar um dos 
seus degraus. Também passearemos por Miraflores e San Isidro, dois dos bairros 
mais bonitos e exclusivos da capital. Desfrutar uma experiência fora do comum, 
visitando o famoso Museu Larco. Sua valiosa coleção está composta por mais de 
10.000 peças de cerâmica da cultura Mochica, cultura Chimú e de outras 
civilizações pré-incas. Para os interessados em conhecer os costumes mais 
íntimos dessa antiga cultura, a coleção de cerâmica erótica do Museu é uma 
representação fiel e única em seu gênero. 
 
Día 2 Domingo – Lima / Juliaca / Puno 
Café da manhã. Translado ao aeroporto para pegarmos o vôo com destino a 
Juliaca. Ao chegar no aeroporto, um anfitrião o receberá e o acompanhará em seu 
trajeto e registro no hotel. Visita a caminho para os imponentes centros de 
sepultamento construidos como torres e conhecidos como Chullpas, que eram 
usados pelos povos antigos para enterrar as pessoas mais importantes dos 
Collas. Feitas por uma mistura de pedra e adobe estão as chamadas Chullpas del 
Lagarto e o Intiwatana. (C). 
 
Día 3 Segunda Feira – Puno 
Café da manhã. Expedição à ilha dos Uros, uma surpreendente comunidade indígena 
que vive no meio do Lago Titikaka sobre assombrosas ilhas flutuantes, feitas por eles 
mesmos. Durante meio-dia poderás conhecer sua cultura, visitar seus lares e se 
maravilhar com sua habilidade para tecer a totora. Almoço tipo piquinique, e logo a uma 
comunidade detida no tempo,  conhecida também como a “Ilha dos Tecedores”, não se 
pode pensar em passar por Taquile sem pelo menos observar a arte e cores de seus 
famosos telares e prendas de vestir que mostram desenhos relacionados com sua vida 
diária. (C,A) 
 
Día 4 Terça Feira – Puno / Cusco 
Café da manhã. Seguiremos à estação de ônibus para iniciar a viagem à histórica 
cidade de Cusco, o suave declínio é impressionante. Na primeira metade da 
viagem poderá ver as vicunhas, alpacas e outros aquênios dentro da espetacular 
vista que nos oferecem as formosas paisagens andinas Logo chega a magnífica 
presença dos Andes, bordeando os profundos vales por onde passa o río 
Huatanay. Na chegada, um anfitrião o receberá e o assistirá  em seu roteiro e 
registro no hotel. (C,A) 
 



Día 5 Quarta Feira – Cusco / Machu Picchu / Cusco 
Café da manhã. Iremos para a estação do trem para iniciar nossa viagem à cidade 
perdida dos Incas, Machu Picchu. Esta impressionante e imensa cidadela constitui 
um dos mais importantes atrativos turísticos do Cusco. 400 anos escondida pelas 
montanhas e a selva tropical, foi descoberta em 1911 pelo explorador norte-
americano Hiram Bingham. Começaremos o día chegando a ela por trem. Machu 
Picchu, centro de culto e observação astronômica e ao mesmo tempo refúgio 
particular do Inca Pachacútec, consta de duas grandes áreas, uma agrícola e 
outra urbana, onde se destacam os templos, praças e mausoleos reais 
construidos con minuciosa  perfeição. Esta excursão inclui um almoço no hotel 
Sanctuary Lodge. Pela tarde retorno a Cusco. (C,A) 
 
Día 6 Quinta Feira – Cusco / Valle Sagrado / Cusco 
Café da manhã. Viajaremos pelas férteis campinas até chegar ao colonial povoado 
de Pisac (Diario). Um mercado colorido e de abundantes maravilhas se 
apresentará diante de seus olhos, onde terás a oportunidade de observar e 
comprar os mais variados artesanatos e joalheria cuzqueña. Depois do almoço, 
nosso tour continua para Ollantaytambo, uma antiga fortaleza inca composta por 
numerosos templos e varandas que se elevam majestosamente sobre o vale. Pela 
tarde retorno a Cusco. (C,A) 
 
Día 7 Sexta Feira – Cusco 
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde a emoção e o assombro serão 
inigualáveis, desde a Catedral até a Praça de Armas, passando pelo Convento de 
Santo Domingo, construido sobre o famoso Templo de Koricancha; até as ruinas 
de Kenko, Puca Pucará, Tambomachay e a Fortaleza de Sacsayhuamán. Alguma 
vez o centro da civilização Inca; Cusco continua cativando  seus visitantes, 
vivendo em suas lembranças por muito muito tempo. (C) 
 
Día 8 Sábado – Cusco / Lima / Casa 
Café da manhã. Translado ao aeroporto para tomar o vôo a Lima e depois abordar o vôo de conexão de regreso 
a casa. (C) 
 
 
 

*** FIM DOS NOSSOS SERVICOS *** 
 
 
 
 
 
 
 


