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Numa viagem fascinante pelo Peru dos nossos dias… um país que sempre nos encanta pela sua beleza, pela 

grandiosidade da sua história e pela autenticidade do seu povo.

Descobrindo as paisagens sublimes, nos Vales Sagrado e de Colca, nas Ilhas Balestas, no Lago Titicaca ou no Machu 

Pichu, sem esquecer as aldeias mais preservadas, ao encontro da população local…momentos únicos e inesquecíveis.

Sobrevoando as celebres linhas de Nazca, tentando desvendar o seu mistério que perdura até aos dias de hoje.

Uma viagem muito completa ao Perú no seu maior esplendor … uma variedade de paisagem, de cores e uma 
atmosfera mítica, cativante e sobretudo surpreendente!

26 JULHO A 9 DE AGOSTO 2019

1º dia – 26 de julho (6ª feira) – Lisboa | Madrid | Lima 
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para formalidades de embarque em voo Ibéria com destino a Lima via 
Madrid. 
Chegada a Lima, assistência e transfer para o hotel. 
Jantar e alojamento no hotel selecionado.
 
 
 2º dia – 27 julho (sábado) – Lima City Tour Colonial e Moderno + Museu Larco Herrera 
Pequeno almoço no hotel.  Visita do mercado e do centro histórico com destaque para a Catedral (visita ao interior) e 
panorâmica da Plaza San Martin e da Plaza Mayor com o Palácio do Governo , Municipal, o Convento de Santo Domingo e o 
Convento de São Francisco. Continuação para os bairros residenciais e financeiros de San Isidro e Miraflores, passagem pelo El 
Olivar de San Isidro, e pelo Sítio Arqueológico de Huaca Pucllana, entre outras atrações. 
Almoço no Restaurante El Bolivariano. 
"Visita ao Museu Larco Herrera, fundado em 1926, exibe a maior coleção privada de arte peruana pré-colombiana. A caminho do 
hotel, paragem no "Parque del Amor", de onde terão uma vista privilegiada sobre a Baía de Lima. Resto da tarde livre.
 Jantar livre (não incluído). Alojamento no hotel.
 
 
3º dia – 28 julho (domingo) – Lima | Arequipa - Visita de cidade 
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto de Lima para saída em avião para Arequipa. Chegada e transfer para o 
hotel. Visita ao Museu dos Altos Andinos, onde podemos apreciar a "múmia juanita", sacrificada Inca adolescente e que foi 
encontrada no topo do vulcão Ampato, tornando-se uma das múmias mais conservadas do planeta.
Almoço livre (não incluído).
De tarde visita da chamada "Cidade Branca" nos distritos residenciais de Yanahuara e Chilina, de onde é possível apreciar uma 
magnífica vista do vulcão Misti. Continuacão para centro para visita ao Convento de Santa Catalina, (uma cidade dentro da 
cidade), Plaza de Armas, os Claustros da Companhia com a cúpula de San Ignacio e terminaremos com a visita do mercado de San 
Camilo.
Regresso ao Hotel. Jantar livre (não incluído). Alojamento no hotel.
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4º dia – 29 julho (2ª feira) – Arequipa | Vale de Colca
Pequeno almoço no hotel. Partida para visita a um dos vales mais espetaculares dos vales e um dos desfiladeiros mais profundos 
do planeta, o Canyon Colca. Passagem por Pampa Cañahuas, dentro da Reserva Nacional Salinas-Aguada Blanca, onde será 
possível ver vicunhas, continuação em direção a Bofedales de Toccra e ao Mirador de los Volcánes, antes de chegar a Chivay.
Almoço. Transfer para o hotel. De tarde, partida para os banhos termais de La Calera, para quem queira tomar um banho 
(opcional gratuito).
Jantar e alojamento no hotel.
 
 
5º dia – 30 julho (3ª feira) – Vale de Colca | Puno: Lago Titicaca
Pequeno almoço no hotel.
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 os condores. Passagem pelas povoações de Yanque e Maca, com as suas igrejas coloniais. 
Chegada a Chivaye almoço no Restaurante Urinsaya. 
Continuação para Puno disfrutando de belas paisagens e vistas deslumbrantes sobre a bela lagoa Lagunillas, Chegada a Puno ao 
final da tarde. 
Jantar e alojamento no hotel.
 
 
6º dia – 31 julho (4ª feira) – Puno: navegação pelas Ilhas de Los Uros e Taquile
Pequeno almoço no hotel.
Partida em direção às ilhas flutuantes Los Uros, no meio da reserva Nacional do lago Titicaca, onde os seus habitantes vivem em 
plataformas. Continuação até à Ilha de Taquile, uma ilha quechua cujos costumes e tradições incas ainda são palpáveis. 
Almoço em restaurante local pertencente a vizinhos da comunidade Takile. Regresso à costa, ao porto de Puno.
Jantar e alojamento no hotel.
 
 
7º dia – 01 agosto (5ª feira) – Comboio Titicaca Puno - Cuzco
Pequeno almoço. Partida para a estação de comboio para embarcar no comboio "Titicaca Train" anteriormente chamado 
Andean Explorer “. Paragem em La Raya situada a 4.212 metros de altitude. 
Almoço a bordo. Chegada a Cuzco e transporte para o hotel.
Jantar e alojamento no hotel.
 
 
8º dia – 02 agosto (6ª feira) – Cuzco: City Tour + Ruinas
Pequeno almoço. Passeio pedestre para uma visita à praça do bairro de San Blas, rua Hatunrumiyoc com a "pedra dos 12 
ângulos", Praça Nazarenas, Praça das Armas, Museu Inca, a Catedral, Mercado Central de San Pedro e o Koricancha ou Templo 
do Sol. 
Almoço livre (não incluído). 
De tarde partida para visita as ruínas mais próximas, que incluem Sacsayhuaman, fortaleza cerimonial de pedras monumentais, 
Tambomachay, templo para adorar o Deus da Água, Q'enqo, centro cerimonial e ritual onde os sacrifícios foram feitos e Puka- 
Pukará, velho tambo ou mirante ao longo das estradas incas.
Jantar livre (não incluído) Alojamento no hotel.
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NOTA:
Para os próximos dias, deverão preparar uma mochila ou saco para levarem o necessário para passar uma noite fora, o resto da 
bagagem será transportado para o hotel em Cuzco.
 

9º dia – 03 agosto (sábado) – Valle Sagrado – Rota Inca | Comboio para Aguas Calientes: Machu Picchu
Pequeno almoço no hotel. Partida em direção à aldeia andina de Chinchero, para visita ao sítio arqueológico. Visita a uma oficina 
têxtil, onde os tecelões da comunidade mostram as suas técnicas de fabrico de tecidos e uso de corantes naturais, entre outras 
atividades. Em seguida, as minas de sal de Maras, que serviram como um centro de abastecimento de sal no Império Inca e que 
continuam ainda a ser exploradas.
Almoço em pleno Vale Sagrado.Após o almoço visitaremos Ollantaytambo com sua interessante fortaleza. Viagem de comboio 
até á cidade de Águas Calientes, no sopé de Machu Picchu. Chegada e ida a pé até ao hotel (sem veículos motorizados).
Jantar e alojamento no hotel.
 
 
10º dia – 04 agosto (domingo) – Aguas Calientes: Visita a Machu Pichu – Vale Sagrado
Pequeno almoço no hotel. De manhã bem cedo, partida em autocarro para Machu Picchu, obra prima da engenharia e 
arquitetura inca. Visita guiada ao complexo arqueológico, uma das maravilhas do mundo moderno. Regresso em autocarro a 
Aguas Calientes.
Almoço buffet no Restaurante Indio Feliz . Tempo livre. Partida em comboio em direção à estação de Poroy ou Ollantaytambo. 
Transporte para o hotel. Jantar e alojamento no hotel.
 
 
11º dia – 05 agosto (2ª feira) – Vale Sagrado | Mercado Pisac- Cuzco
Pequeno almoço. De manhã, partida para Cuzco, fazendo uma breve paragem para visitar ao Mercado de Pisac. Chegada a Cuzco 
check in no hotel. 
Almoço. Tarde livre. Jantar de despedida com espetáculo no Restaurante Tunupa Cuzco. Alojamento no hotel.
 
 
12º dia – 06 agosto (3ª feira) – Cuzco | Lima
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. 
Almoço no hotel. Após o almoço, transfer para o aeroporto de Cuzco para saída em avião para Lima.
Assistência e transfer para o hotel. Jantar e alojamento no hotel.
 
 
13º dia – 07 agosto (4ª feira) – Lima | Paracas : Sobrevoo das linhas de Nazca-Buggies no deserto de Paracas
Pequeno almoço. Transporte em autocarro de Lima para a Baía de Paracas. Após 4 horas de viagem, chegada ao aeroporto de 
Pisco, para embarque numa avioneta para sobrevoar as misteriosas Linhas de Nazca onde poderá observar os geoglifos, que 
representam figuras de animais e plantas. Após o sobrevoo partida para o hotel em Paracas. 
Almoço livre (não incluído). Ao final da tarde, passeio em boggies pelo deserto de Paracas, o que permitirá desfrutar de uma 
paisagem única entre as dunas e o Oceano Pacífico.
Jantar e alojamento no hotel.
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14º dia – 08 agosto (5ª feira) – Paracas: Ilhas Ballestas | Lima | Madrid
Pequeno almoço no hotel. 
Transfer para a estação do Chaco; ponto de embarque para o passeio de lancha para as Ilhas Ballestas, onde se podem observar 
aves, leões marinhos e pinguins no seu habitat natural. Também se pode ver o desenho do Candelabro, figura da cultura Nazca 
gravado no deserto e que pode ser visto desde a lancha. 
Almoço livre (não incluído). 
No final transfer para o aeroporto de Lima para embarque em voo Ibéria com destino a Lisboa via Madrid.
 
15º dia – 09 agosto (6ª feira) – Madrid | Lisboa
Chegada a Lisboa.
Fim da viagem
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LIMA 

PARACAS

AREQUIPA

CHIVAY

PUNO 

CUZCO 

AGUAS CALIENTES 

VALLE SAGRADO

HOTÉIS PREVISTOS em Categoria Primeira 4*

Hotel La Hacienda Miraflores – ou similar

San Agustín Paracas Playa – ou similar

Hotel Fundador Arequipa – ou similar

El Refugio – ou similar

Royal Inn Puno – ou similar

San Agustín Plaza Cuzco – ou similar

El Mapi by Inkaterra – ou similar

San Agustín La Recoleta Hotel Boutique – ou similar
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Base de quarto duplo 

Suplemento quarto individual 

A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva. Os valores acima 
representados poderão sofrer eventuais alterações em cado de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou 
eventuais novas taxas, tendo em conta a atual conjuntura internacional.

PREÇO POR PESSOA

NOTA IMPORTANTE:

Mínimo de 15 participantes

4.995 €

590 €

 

• Passagem aérea em classe económica em voo regular da 
Ibéria, para percurso Lisboa / Madrid / Lima / Madrid /Lisboa 
com direito a 1 peça de bagagem com 23 kg;
 
• Passagem aérea em classe económica em voo regular, para 
os percursos Lima / Arequipa e Cuzco / Lima com direito a 1 
peça de bagagem com 23 kg;
 
• Alojamento e pequeno almoço nos hoteis;
 
• Refeições de acordo com o mencionado no programa ( 9 
almoços e 10 jantares);
 
• Guia local de língua Espanhola;
 
• Circuito em autocarro privado;
 
• Todas as visitas mencionadas;
 
• Percurso de comboio Ollantaytambo / Machu Picchu / 
Ollantaytambo, em categoria Vistadome + autocarro ida e 
volta para o parque arqueológico com a entrada e visita
guiada ao local;
 
• Comboio “Titicaca Train”para o percurso Puno / Cuzco;
 
• Barco compartilhado para navegação nas Ilhas Ballestas;
 
 
 

• Barco privado no Lago Titicaca;
 
• Buggies no deserto de Paracas;
 
• Sobrevoo das Linhas de Nazca de Pisco (Paracas);
 
• Entradas conforme mencionadas no programa;
 
• Taxas hoteleiras; serviços e IVA;
 
• Seguro Multiviagens,
 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante 
de 83,00€ (à data de 20/11/2018 – a reconfirmar e actualizar 
na altura da emissão da documentação);
 
• Gratificações
 

O PREÇO INCLUÍ

NOVAS FRONTEIRAS

Leonor Martins
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
 
RNAVT 7281
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•  Bebidas as refeições;
 
• Opcionais, extras de carácter particular e tudo o que não 
estiver mencionado como incluído.

O PREÇO NÃO INCLUÍ


