
TESOUROS DO PERU # 22 – (Chegada a noite) 
13 Días / 12 Noites 

Lima, Chiclayo, Trujillo, Aventura Amazónica en Iquitos, Cusco, Machu Picchu, 
Mercado Indio de Pisac, Fortaleza Inca de Ollantaytambo  

 
 
 
Día 1 Segunda Feira - 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  
 
Día 2 Terça Feira - Lima 
Café da manhã. 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. (C) 
 
Día 3 Quarta Feira – Lima / Chiclayo 
Café da manhã. Seguiremos ao aeroporto para abordar o vôo para a cidade de 
Chiclayo. Ao chegar no aeroporto, um anfitrião o receberá e o assistirá em seu 
trajeto e registro no hotel. Visite o complexo da Huaca Rachada que compreende 
duas enormes pirâmides de adobo diante da qual está uma plataforma que se 
pensa que contêm o mausoléu real. Foram descobertas em 1987 os restos 
intactos de um governante importante de Mochica conhecido como o Señor de 
Sipán. Logo depois, conheceremos o Museu das Tumbas Reais de Sipán, um 
novo museu inaugurado em Novembro de 2002. Considerado como um dos 
museus arqueológicos mais excepcionais da América do Sul, o edifício se modela 
depois de uma pirâmide antiga da região. Nesse local pode ser encontrado uma 
reconstrução da tumba de Sipán doblada "Tutankhamen das Américas" devido ao 
esplendor dourado de sua tumba: centos de peças de cerâmica e extraordinária 
joalheria de ouro. (C) 
 
Día 4 Jueves – Chiclayo / Trujillo 
Desayuno. Traslado en bus a la ciudad de Trujillo. Al llegar un anfitrión lo recibirá y 
lo asistirá en su traslado y registro en el hotel. Por la tarde visita a la ciudad de 
Trujillo conocida como "La Ciudad de la Eterna Primavera", donde visitará la Plaza 
de Armas, la Catedral, las áreas residenciales y comerciales las cuales tienen 
grandiosas casas coloniales y bien conservadas, balcones e iglesias como las 
Mansiones Coloniales de "Casa Iturregui" y "Casa Bracamonte". Traslado a la 
Universidad Nacional del Museo de Trujillo, que contiene expresiones culturales 
de las diversas épocas Pre-hispánicas del Peru tales como: cerámicas, tejidos, metal, etc. (D) 
 
Día 5 Sexta Feira – Trujillo / Lima 
Café da manhã. Visita a Chan Chan, a maior cidadela construida de tijolos de 
barro da América pré-hispânica. O império Chimú alcançou seu apogeu no século 
XV, pouco antes da queda dos Incas. A planificação desta grande cidade, a maior 
na América pré-colombiana, reflete uma precisa política de estratégia social, 
marcada pela divisão da cidade em nove “cidadelas” ou “palácios” formados por 
unidades autônomas. Esta cidade de tijolo de barro pré-colombiana é famosa por 
sua localização arqueológica na América do Sul.   



Muito perto está Huanchaco, famoso balneário onde poderemos apreciar os 
típicos Caballitos de Totora, uma singular embarcação local utilizada para a pesca. 
Depois visitaremos os mágicos, enigmáticos e impressionantes centros 
cerimoniais, lugares sagrados para uma das mais antigas culturas guerreiras que 
alguma vez dominou os vales da costa norte. A Huaca do Sol se mostra ante ti 
como una magnífica pirámide, com 43 metros é a mais alta da América, se estima 
que sua construção foi realizada em tão somente três dias por 250 mil homens 
que utilizaram  aproximadamente 70 milhões de tijolos de barro. A Huaca da Lua, 
a tão somente  500 metros da do Sol, composta por uma sucessão de templos 
edificados em diferentes períodos, nesse centro político Moche foi descoberto 
recentemente grandes murais policromos nos que aparecem o rosto da divindade. 
Sairemos em direção ao aeroporto para abordar o vôo para Lima. Ao chegar no 
aeroporto, um anfitrião o receberá e o assistirá em seu trajeto e registro no hotel. 
(C,A) 
  
Día 6 Sábado – Lima / Iquitos / Ceiba Tops 
Café da manhã.Traslado ao aeroporto para abordar o vôo a Iquitos. Recepção no 
aeroporto, breve orientação da cidade caminho ao embarcadeiro de Explorama. 
Viagem em bote pelo Rio Amazonas, recorrendo 40km rio abaixo até chegar a 
Ceiba Tops, onde cada um dos quartos contam com ar condicionado e banheiros 
individuais, com agua quente e rodeados por belos jardins tropicais. Caminhada 
pela tarde ao redor de um belíssimo bosque primário rodeado de grandes árvores 
como a gigante árvore de Ceiba que deu nome ao albergue. Depois do jantar 
podem ouvir música local com violão e flauta no  Bar "El Tucán", onde os guias 
sempre estarão prontos para relatar alguma das muitas lendas da Amazônia. 
Pernoite em Ceiba Tops. (C,A,J) 
 
Día 7 Domingo – Ceiba Tops 
Café da manha. Excursão de manhã cedo para quem deseja observar as aves. 
Depois excursão em bote à comunidade dos Nativos Yaguas, onde terão a 
oportunidade de apreciar o artesanato local e também uma demonstração do uso 
da cerbatana, que na atualidade ainda é utilizada por alguns  Y aguas para a caça. 
De regresso ao Albergue apreciaremos o boto cor de rosa e o golfinho de cor 
cinza que são oriundos de agua doce. Pela tarde, excursão ao povoado ribeirinho 
de Indiana e se o céu estiver livre de nuvens se poderá ver o pôr do sol no 
Amazonas. Pernoite em Ceiba Tops. (C,A,J) 
 
Día 8 Segunda Feira – Ceiba Tops / Iquitos / Lima 
Café da manhã. Excursão caminhando ou em barco para ver mais da Selva 
Amazônica, ou tempo livre para disfrutar das instalações do albergue. Regresso a 
Iquitos para o seu voo a Lima e depois abordar o vôo de conexão a Arequipa. Ao 
chegar no aeroporto, um anfitrião o receberá e o assistirá em seu trajeto e registro 
no hotel. (C) 
 
Día 9 Terça Feira – Lima / Cusco 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para abordar o vôo a Cusco. Ao chegar no 
aeroporto, um anfitrião o receberá e o assistirá em seu trajeto e registro no 
hotel.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 10 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 11 Quinta Feira – Cusco / Valle Sagrado / Cusco 
Café da manhã. Viajaremos pelas férteis campinas até chegar ao colonial povoado de 
Pisac (Diario). Un 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 12 Sexta Feira – Cusco  
Café da manhã. Dia livre para realizar atividades independientes. Caminhe a travéz 
desta adorável cidade explorando suas assombrosas ruas estreitas e de estilo colonial 
a qual será uma experiência inesquecível. Excelentes compras são os artesanatos 
tradicionais peruanos, blusas de lã de alpaca, ponchos, cerâmicas, jóias de ouro e 
prata , produtos de couro, etc. Devido à grande variedade de produtos, nós 
recomendamos que uma vez que você encomtre um item especial você deve 
compra-lo, já que pode acontecer que não encontre um similar em outra louja. (C). 
 
Día 13 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 *** 
 
 
 
 
 


