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Uma viagem fascinante pelo Peru dos nossos dias, um país que sempre nos encanta pela sua beleza, pela grandiosidade da sua
história e pelo acolhimento do seu povo. 
Durante 13 dias, iremos observar paisagens sublimes nos Vales Sagrado e de Colca, no Lago Titicaca e no Machu Pichu. Iremos
também ao encontro da população local, nas aldeias mais preservadas e, aproveitando a época do solstício de inverno do hemisfério
sul, iremos à festa do sol em Cusco, o Inti Raymi. Será com certeza uma experiência única pelas tradições da cultura Inca.

1º dia – 14 Junho (4ª feira) – LISBOA | MADRID | LIMA
Comparência no aeroporto para embarque em voo regular com destino a Lima, via Madrid. Chegada às 18h40 e assistência nas
formalidades de desembarque. Transporte para o hotel. Jantar e alojamento no Hotel Pullman Miraflores 4**** ou similar.

2º dia – 15 Junho (5ª feira) – LIMA
Pequeno-almoço no hotel esaída para uma visita de dia inteiro à cidade de Lima. Visita ao centro histórico da cidade, com
destaque para a Plaza Mayor, o Palácio do Governo, a Catedral, o Palácio Arcebispal e a Câmara; e ao Convento de São Domingos,
ícone da arquitetura colonial, terminado nos finais do Séc. XVI e restaurando recentemente. Na antiga cripta repousam as
relíquias dos santos peruanos, Santa Rosa de Lima e São Martin de Porres. Continuação para o Bairro de Santo Isidro para visitar
uma pirâmide pré-Inca – Huca Huallamarca. A manhã termina no bairro de Miraflores onde se obtêm uma magnifica vista sobre o
Oceano Pacifico e o Parque do Amor. 
Almoço num restaurante local. À tarde, visita ao Museu Larco Herrera, um dos melhores da América Latina e que alberga a melhor
coleção do antigo Perú, país com 5000 anos de História. Esta coleção privada exibe mais de 45 000 peças, a maioria de cerâmica
da cultura Mochica, recolhida por Rafael Larco Hoyle, um importante estudioso do passado arqueológico peruano e grande
colecionista. A cultura Mochica é também conhecida pelas suas peças de cerâmica erótica. 
Jantar e alojamento no Hotel Pullman Miraflores 4**** ou similar.

3º dia – 16 Junho (6ª feira) – LIMA | AREQUIPA
Pequeno-almoço no hotel, check-out e saída em direção ao aeroporto para formalidades de embarque num voo com destino a
Arequipa.  Ao chegar a Arequipa, transfer para o hotel, seguido de almoço em restaurante local. 
À tarde, visita à Cidade Branca, uma das mais importantes do Perú, rodeada de 3 vulcões. Fundada em 1540, o centro histórico da
cidade é construído, quase na sua totalidade, em sillar, uma pedra vulcânica branca, que deu origem ao nome da cidade. Passeio
pela praça principal com os seus edifícios coloniais, a Igreja da Companhia de Jesu, expoente máximo do barroco mestiço, e
barroco churrigueresco espanhol do séc. XVII, junto com os coloridos frescos da Capela de Santo Inácio. A visita inclui ainda o
Convento de Santa Catalina que, mais do que um convento de claustro, representa uma bela cidadela do séc. XVI, semelhante ao
estilo das cidades espanholas da Andaluzia. Continuação da visita pelos bairros típicos de Cayma e Yanahuara. 
Jantar e alojamento no Katari Hotel 4**** ou similar.

4º dia – 17 Junho (sábado) – AREQUIPA | COLCA | CHIVAY 
Pequeno-almoço no hotel, check-out e saída em direção à região de Yura. Rodeando o vulcão Chachani (6075 metros acima do
nível do mar) passagem por Pampa Arrieros e Pampa Cañaguas, ambas inseridas na Reserva Natural de Salinas e Aguada Blanca,
onde se podem apreciar várias de camelídeos sul-americanos (lamas, alpacas, vicunhas e guanacos) bem como aves (flamingos,
huallatas, entre muitas outras). Continuação da viagem para a região conhecida como La Ventana de Colca, onde se pode apreciar
o início do Vale de Colca, passando por uma paisagem de formações rochosas que parecem castelos medievais, conhecidos por
Castelos Encantados de Callaly. 
Chegada à cidade-fantasma de Sibayo para almoço num restaurante local. 
Visita de Tuti, onde o famoso Vale chamado Colcas está localizado. Visita da vila de Canocota, passando através da ponte Inca até
Chivay, capital da província de Caylloma. 
Visita dos banhos termais de Calera (ou outro semelhante). Jantar e alojamento no Hotel Aranwa Colca 4**** ou similar. 
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5º dia – 18 Junho (domingo) – CHIVAY | PUNO
Pequeno-almoço no hotel, check-out e saída muito cedo em direção ao miradouro de La Cruz del Condor, o melhor local para
admirar o Cañon del Coca e o voo do majestoso dos condores. Visita das aldeias pitorescas de Pinchollo e Maca. 
Depois de almoço em restaurante local, inicia-se a viagem subindo pelo planalto até Puno. Um maravilhoso cenário natural e uma
vista impressionante sobre a Lagoa Lagunillas, onde se pode apreciar os viveiros de trutas e os flamingos andinos nas margens. 
Chegada a Puno ao final do dia. 
Jantar e alojamento no Hotel Casa Andina Premium 4**** ou similar.

6º dia – 19 Junho (2ª feira) – PUNO
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita de dia inteiro às Ilhas de Taquile e Uros no Lago Titicaca. O passeio inicia-se em
Huayllano, o porto de Taquile, onde a população local recebe amavelmente os turistas, mantendo as suas tradições e costumes e
os seus trajes coloridos. Oportunidade de visitar as casas dos habitantes locais e partilhar as suas atividades, sobretudo a
tecelagem. 
O almoço, numa destas casas, será preparado com os produtos frescos locais. 
Depois do almoço, possibilidade de passear pelo centro da cidade. Embarque no bote com destino às Ilhas de Uros. Estas ilhas
foram construídas em camadas de totora, que foram também usadas como material de construção para habitação dos nativos de
Uros, povo que se desloca em balsas.
 Regresso a Puno. Jantar e alojamento no Hotel Casa Andina Premium 4**** ou similar.

7º dia – 20 Junho (3ª feira) – PUNO | CUSCO
Pequeno-almoço no hotel, check-out e saída em direção a Cusco. No caminho, visita de Sillustani, sítio arqueológico localizado a
34km a norte de Puno, incluindo as tão conhecidas chullpas: torres fúnebres de planta circular, construídas em pedra que
poderiam alcançar 12 metros de altura e que eram usadas não só pelos Colas,mas também pelos Incas. Muito perto fica o Lago
Umayo, ponto forte desta mística e maravilhosa paisagem. Apreciando a paisagem, continuação do percurso a caminho de Cusco.
Paragem em La Raya (4300m de altitude) fronteira natural entre Puno e Cusco, de onde se pode obter excelentes fotografias dos
cumes dos Andes. Tempo ainda para uma paragem nas ruínas de Raqchi, conhecidas como Templo da Deusa Wiracocha e em
Andahuaylillas onde existe uma bonita igreja do Séc. XVII com um impressionante órgão decorado com anjos e querubins. 
Almoço num restaurante local. 
Chegada a Cusco no final do dia.Jantar e alojamento no Hotel Costa Del Sol Ramada 4**** ou similar. 

8º dia – 21 Junho (4ª feira) – CUSCO
Pequeno-almoço no hotel, check-out e saída para início da excursão a Maras, situada na província de Urubamba, 46 Km a oeste de
Cusco. Aqui encontram-se importantes minas de sal, a operar desde o tempo dos Incas. Estas minas de sal são formadas por 3000
poços de onde, depois de evaporada a água, se retira sal. 
Continuação da viagem para Ollantaytambo, centro religioso, militar e agrícola do Império Inca. A fortaleza, localizada no topo da
montanha, permitia-lhes a observação de todo o vale e dessa forma protegiam-se dos invasores. O ponto mais alto permite
observar as estreitas estradas ao longo dos canais que se mantêm inalterados desde o período Inca. 
Seguindo para o Vale Sagrado dos Incas, chegada à aldeia de Pisac, localizada logo à entrada do vale. Esta povoação tem duas
partes completamente distintas: a parte antiga da cidade (casas com traços de arquitetura Inca) e uma outra, mais moderna, de
edifícios coloniais. 
Almoço num restaurante local durante as visitas. 
Jantar e alojamento no Hotel Costa Del Sol Ramada 4**** ou similar. 
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9º dia – 22 Junho (5ª feira) – CUSCO | MACHU PICCHU
Pequeno-almoço no hotel, check-out muito cedo e transfer para a estação de comboios de Ollantayambo. Chegada à estação de
Aguas Calientes no Machhu Picchu e transporte em autocarro para a o topo da montanha, onde está situada a Cidadela de Machu
Picchu - perdida na História e descoberta em 1911 pelo Arqueólogo Americano Hiram Bingham - um dos mais reconhecidos
exemplares da arquitetura Inca, rodeada por uma exuberante mancha florestal.
 Depois de uma visita guiada pelo sítio arqueológico, almoço em restaurante local. 
Jantar e alojamento no Hotel Casa Andina Premium 5***** ou similar.

10º dia – 23 Junho (6ª feira) – MACHU PICCHU | CUSCO
Pequeno-almoço no hotel e check-out. Subida em autocarro para nova visita da Cidadela de Machu Picchu. Possibilidade de
apreciar uma nova vista das ruínas, tal como Intipunku, ou Porta do Sol. Os mais aventureiros podem desfrutar da adrenalina total
de uma subida até Huayna Picchu ou Young Montain, visitar o Templo da Lua e conseguir obter uma foto panorâmica da cidadela. 
Depois do almoço, transporte de comboio de regresso a Cusco. 
Jantar e alojamento no Hotel Costa Del Sol Ramada 4**** ou similar. 

11º dia – 24 Junho (sábado) – CUSCO
Pequeno-almoço no hotel e dia inteiro dedicado à cidade de Cusco, que vive nesse dia o Festival anual INTI RAYMI, uma grande
celebração em honra do Sol (festival relacionado com o solstício de Inverno no hemisfério Sul). O momento principal destas
celebrações, é precisamente no dia 24 de Junho, na Fortaleza de Sacsayhuaman, na presença de peruanos vindos de todo o pais,
em que se realiza a cerimónia e ritual de reconhecimento e adoração do Deus Sol. 
Almoço num restaurante local.
Jantar e alojamento no Hotel Costa Del Sol Ramada 4**** ou similar. 

12º dia – 25 Junho (domingo) – CUSCO | MADRID 
Pequeno-almoço no hotel, check-out. Visita da cidade de Cusco, uma importante cidade colonial construída sobre as fundações
dos palácios Incas, passando pelo bairro de San Blas – berço dos artistas – e os Doze Anjos de Pedra na Rua Hatun Rumiyoq;
Korikancha ou Templo do Sol, onde se pode apreciar o artesanato em pedra, tão típico dos Incas; a catedral, com o seu delicado
trabalho em talha e o impressionante altar. O dia termina com uma visita ao Museu Inca, também conhecido como Casa Almirante,
erguida de fundações Incas, que nos nossos dias abriga uma completa coleção de cerâmica, têxteis e trabalhos em metais
preciosos do período Inca, bem como uma coleção de pintura colonial da escola de pintura Cusqueña. 
Almoço em lunch box.
Em hora a combinar localmente, transfer para o aeroporto de Cusco para formalidades de embarque com destino a Lima. Chegada
a Lima e formalidades de embarque em voo Ibéria com destino a Madrid. Noite a bordo.

13º dia – 26 Junho (2ª feira) – MADRID | LISBOA
Chegada a Madrid e formalidades de trânsito para voo com destino a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

Nota: Para extensões por favor contacte-nos. 
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Base de quarto duplo 

Suplemento quarto individual 

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 15 participantes

5.355 €

860 €

 

• Acompanhamento por um elemento de Novas Fronteiras
Viagens durante toda a viagem;

• Passagem aérea em classe económica para os percursos
Lisboa / Madrid /Lima / Madrid / Lisboa - em voo regular Ibéria
com direito a 1 peça de bagagem de porão de 23 Kg; 

• Voo interno Lima / Arequipa e Cusco/Lima em voo regular; 

• Circuito em autocarro de turismo 

• Guia em espanhol 

• 11 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similar;

• Todas as visitas mencionadas no programa;

• Refeições conforme programa (11 almoços e 11 jantares); 

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 445€ (à data de 30/09/2022 – a reconfirmar e atualizar na
altura da emissão da documentação);

• Todos os impostos aplicáveis;

• Seguro de viagem Multiviagens Premium

O PREÇO INCLUI
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• Bebidas às refeições;

• Gratificações; 

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;

• Despesas de carácter particular designados como extras.

O PREÇO NÃO INCLUI

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

NOTA IMPORTANTE

NOVAS FRONTEIRAS

Leonor Martins 
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281

Para informações e reservas contacte:


