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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE Lima Cusco V.Sagrado Puno

TURÍSTICA Libre Royal Inka I/II La Hacienda Intiqa

TUR.SUP. Allpa Los Portales Agusto’s C.A.Tikarani

PRIMEIRA La Hacienda Jose Antonio S.Agustín 
Mon. Recoleta Jose Antonio

PRI.SUP. Mélia Lima Sonesta C.Andina
Premium Valle

Casa Andina
Premium

DELUXE Doubletree Aranwa Btq. Aranwa 
Sacred Valley Libertador

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AM064 9 4 1.555 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 510€  TOTAL 2.065€

1º DIA:  LISBOA - MADRID - LIMA  SA  
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo in-
dicado. Formalidades de embarque e partida em voo com 
destino a Lima, via cidade de conexão. Chegada, assistência 
pelo nosso representante local e transfer ao hotel. Resto de 
dia livre na capital do Peru, uma cidade coberta de histó-
ria, fundada em 1535 pelo conquistador espanhol Francisco 
Pizarro. Passeie por entre ruas que evidenciam o moder-
nismo dos novos tempos e as tradições da época colonial. 
Aproveite ainda para realizar uma primeira incursão na gas-
tronomia peruana, descobrindo os novos sabores que Lima 
tem para lhe apresentar. Alojamento.
Nota: Ainda que alguns voos intercontinentais cheguem a 
Lima na madrugada do 1º dia, os quartos só estão disponí-
veis a partir das 14h00. Como tal, pode solicitar a reserva 
de uma noite extra para ter os quartos logo disponíveis à 
chegada ao hotel. Da mesma forma, pode ainda alterar a 
visita da cidade prevista para a manhã do 2ºdia para a tarde 
deste dia de chegada.

2º DIA:  LIMA  APA
Pequeno-almoço. Pela manhã, saída para visitar a cidade 
de Lima, conhecendo as principais ruas, praças e avenidas. 
O tour começa no Parque do Amor em Mirafl ores, um lu-
gar com uma espetacular vista sobre o Pacífi co. Passagem 
por Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura de Lima. 
Continuação até à Praça de Armas onde poderá encontrar 
o Palácio do Governo e o Palácio Municipal. Visita da Cate-
dral (aos sábados à tarde e aos domingos, – quando esta 
está encerrada – a visita será ao Museu de Arte de Lima) e 
passeio a pé até ao Convento de Santo Domingo. Regresso 
ao hotel. Tarde livre. Alojamento.

3º DIA:  LIMA - CUSCO  APA
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, transfer ao aero-
porto para embarque em voo regular com destino à cidade 
de Cusco. Resto de manhã livre na capital dos Incas para 
que se possa adaptar aos 3500 metros de altitude. Centro 
da cultura indígena Quechua nos Andes, uma simples ca-
minhada pelo centro histórico é uma viagem ao tempo co-
lonial pintada pelas cores garridas dos tecidos tradicionais 
peruanos. De tarde, saída até ao Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman. Visita da fortaleza homónima, admirando 
as enormes rochas (até 4 metros de altura) que foram utili-
zadas na sua construção. De seguida, visita de Q’enqo, um 
antigo templo do Puma onde poderá observar um altar de 
sacrifícios, e de Tambomachay com as suas fontes sagradas 
de vida e saúde. No caminho, vista panorâmica de Puca Pu-
cará, centro administrativo e militar. Seguimos para o Tem-
plo do Sol, Korikancha, sobre o qual se construiu a Igreja 
de Santo Domingo. Conta a lenda que este templo estava 
coberto de ouro quando os conquistadores espanhóis aqui 
chegaram. Para fi nalizar, tempo de conhecer a Praça de 
Armas e visitar a Catedral, repleta de obras e pinturas colo-

7º DIA: PUNO (LAGO TITICACA: ILHAS DOS UROS E ILHA 
TAQUILE)  MP
Pequeno-almoço. Saída até ao porto e embarque num pas-
seio pelo Lago Titicaca, o único lago navegável a quase 4 
mil metros de altitude. Navegue até às ilhas fl utuantes dos 
Uros, uma surpreendente comunidade indígena que vive no 
lago. Conheça estas ilhas artifi ciais feitas à base da planta 
de Totora e descubra uma povoação de trajes coloridos e 
tradições ancestrais. Visita da ilha de Taquile. Veja o dia-a-
dia dos Uros representado nas mais variadas peças em lã, 
observe as belas vistas do lago e desfrute de um almoço 
típico na ilha. De tarde, regresso à cidade de Puno. Alo-
jamento.

8º DIA:  PUNO - LIMA - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto para embarque em voo com destino a Lima. Chegada 
e conexão internacional com destino à sua cidade de ori-
gem. Noite e refeições a bordo..

9º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços.

niais de valor inestimável. Regresso ao hotel.  Alojamento.

4º DIA:  CUSCO - VALE SAGRADO  MP
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao Vale Sa-
grado dos Incas. No percurso, visita de Awanacancha. Ali-
mente lamas e alpacas e observe as técnicas de tecelagem 
e tinturaria da povoação local. Visita ao mercado típico de 
Pisac, famoso por ter um pouco de tudo no que ao artesa-
nato local diz respeito. Tempo livre para passear por entre 
as múltiplas bancas, realizar algumas compras e/ou provar 
pão e empadas em forno de lenha. Almoço. De tarde, con-
tinuação até Ollantaytambo, uma povoação pitoresca ha-
bitada desde o período Inca. Visita do templo homónimo 
utilizado como fortaleza durante a resistência à conquista 
espanhola. Tarde livre. Alojamento no Vale Sagrado. 

NOTA IMPORTANTE: As malas permanecem em Cusco. 
Uma vez que os clientes passam uma noite em Vale Sagra-
do, solicita-se que preparem bagagem de mão para esta 
noite.

5º DIA:  VALE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUSCO  MP
Pequeno-almoço. Transporte à estação de caminhos-de-fe-
rro. Embarque numa viagem com destino à cidade perdida 
dos Incas a bordo de um comboio em classe Expedition. 

Machu Picchu, descoberto em 1911 pelo explorador nor-
te-americano Hiram Bingham, é considerado Património 
Mundial pela Unesco e fi gura entre as atuais 7 Maravilhas 
do Mundo. Chegada à estação de Aguas Calientes e subi-
da de autocarro através de um caminho intrincado, des-
frutando de uma vista espetacular sobre o rio Urubamba. 
Chegada à cidade perdida dos Incas. Explore os incríveis 
terraços, escadas, recintos cerimoniais e áreas urbanas, e 
sinta a energia mística deste lugar. Almoço em restaurante 
local. De tarde, regresso de comboio e continuação para 
Cusco. Alojamento.

6º DIA:  CUSCO - PUNO  MP
Pequeno-almoço. Partida em autocarro turístico com 
destino a Puno, a capital folclórica do Peru.  No caminho, 
paragem em Andahuaylillas, a “Capela Sistina” da Améri-
ca do Sul devido aos seu belos frescos. Continuação até 
Racchi, Templo do Deus Wiracocha, no qual se destacam 
os enormes muros e paisagens do recinto. Paragem em La 
Raya, fronteira natural entre Cusco e Puno, para almoçar e 
desfrutar das vistas encantadoras.  Antes da chegar a Puno, 
visita do Museu de Pucará onde poderá comprar um dos 
clássicos “Toritos de Pucará”, uma peça de cerâmica carac-
terística desta região. Ao fi nal da tarde, transfer ao hotel. 
Alojamento.

LIMA

PERU HISTÓRICO   SUPEROFERTA 1516 SUPEROFERTA2018   

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guias locais em espanhol.
Preços não se aplicam em eventos especiais, Natal, Fim de Ano, 
feriados e Feiras.
NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida. TAXAS PAGAMENTO LOCAL

Por voo doméstico  - valores orientativos 9 USD
Taxas de saída internacional  -  orientativo 35 USD

Passaporte com validade superior a 6 meses após data de regresso.

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

MARÇO A DEZEMBRO

COMBOIO PARA MACHU PICCHU 
Expedition Class BASE
O serviço deste comboio permite uma viagem com todo o conforto. Todos os compartimen-
tos dispõem de ar condicionado e aquecimento, sistema de som e lugares espaçosos 
assim como janelas panorâmicas para poder desfrutar das paisagens durante o percurso 
de subida até Machu Pichu. Um snack é servido a bordo durante a viagem, o qual traz um 
mapa indicativo do percurso a realizar.

Vistadome Class - Suplemento por pessoa 30
O serviço deste comboio igualmente muito confortável oferece-lhe ainda durante o per-
curso música ambiente tradicional da cultura Andina a fi m de poder melhor desfrutar das 
belas paisagens. Tem ar condicionado e aquecimento assim como mais espaço nas ca-
deiras dotadas de estofos em pele. Oferta de Serviço de Pequeno-almoço de manhã e de 
chá no regresso à tarde, ambos preparados com comida típica local. Janelas panorâmi-
cas e informação acerca da viagem completam o serviço deste comboio. 

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Lima

PERU

Puno

Cusco
+

2

2

1

Vale Sagrado
1

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AM064

VOOS

 HOTÉIS TURÍSTICA
Preço Base Lisboa 1555
Total com Taxas Aeroporto : 510 2065
Supl. Quarto Individual 210
Supl. + 7 Refeições 180

 HOTÉIS TURÍSTICA SUPERIOR
Preço Base Lisboa 1680
Total com Taxas Aeroporto : 510 2190
Supl. Quarto Individual 340
Supl. + 7 Refeições 180

 HOTÉIS PRIMEIRA
Preço Base Lisboa 1685
Total com Taxas Aeroporto : 510 2195
Supl. Quarto Individual 345
Supl. + 7 Refeições 220

 HOTÉIS PRIMEIRA SUPERIOR
Preço Base Lisboa 1770
Total com Taxas Aeroporto : 510 2280
Supl. Quarto Individual 405
Supl. + 7 Refeições 220

 HOTÉIS DELUXE
Preço Base Lisboa 2005
Total com Taxas Aeroporto : 510 2515
Supl. Quarto Individual 595
Supl. + 7 Refeições 320

MACHU PICCHUPUNOVALE SAGRADO

SUPLEMENTOS AÉREOS
IBERIA (O) 10/1-22/6 + 14/8-12/12 BASE
IBERIA (O) 23/6-13/8 180
Se não for possível confirmar a companhia ou classe prevista no preço base 
de cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e 
indicado o respetivo suplemento.
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AM064 9 4 1.555 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 510€  TOTAL 2.065€

1º DIA:  LISBOA - MADRID - LIMA  SA  
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo in-
dicado. Formalidades de embarque e partida em voo com 
destino a Lima, via cidade de conexão. Chegada, assistência 
pelo nosso representante local e transfer ao hotel. Resto de 
dia livre na capital do Peru, uma cidade coberta de histó-
ria, fundada em 1535 pelo conquistador espanhol Francisco 
Pizarro. Passeie por entre ruas que evidenciam o moder-
nismo dos novos tempos e as tradições da época colonial. 
Aproveite ainda para realizar uma primeira incursão na gas-
tronomia peruana, descobrindo os novos sabores que Lima 
tem para lhe apresentar. Alojamento.
Nota: Ainda que alguns voos intercontinentais cheguem a 
Lima na madrugada do 1º dia, os quartos só estão disponí-
veis a partir das 14h00. Como tal, pode solicitar a reserva 
de uma noite extra para ter os quartos logo disponíveis à 
chegada ao hotel. Da mesma forma, pode ainda alterar a 
visita da cidade prevista para a manhã do 2ºdia para a tarde 
deste dia de chegada.

2º DIA:  LIMA  APA
Pequeno-almoço. Pela manhã, saída para visitar a cidade 
de Lima, conhecendo as principais ruas, praças e avenidas. 
O tour começa no Parque do Amor em Mirafl ores, um lu-
gar com uma espetacular vista sobre o Pacífi co. Passagem 
por Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura de Lima. 
Continuação até à Praça de Armas onde poderá encontrar 
o Palácio do Governo e o Palácio Municipal. Visita da Cate-
dral (aos sábados à tarde e aos domingos, – quando esta 
está encerrada – a visita será ao Museu de Arte de Lima) e 
passeio a pé até ao Convento de Santo Domingo. Regresso 
ao hotel. Tarde livre. Alojamento.

3º DIA:  LIMA - CUSCO  APA
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, transfer ao aero-
porto para embarque em voo regular com destino à cidade 
de Cusco. Resto de manhã livre na capital dos Incas para 
que se possa adaptar aos 3500 metros de altitude. Centro 
da cultura indígena Quechua nos Andes, uma simples ca-
minhada pelo centro histórico é uma viagem ao tempo co-
lonial pintada pelas cores garridas dos tecidos tradicionais 
peruanos. De tarde, saída até ao Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman. Visita da fortaleza homónima, admirando 
as enormes rochas (até 4 metros de altura) que foram utili-
zadas na sua construção. De seguida, visita de Q’enqo, um 
antigo templo do Puma onde poderá observar um altar de 
sacrifícios, e de Tambomachay com as suas fontes sagradas 
de vida e saúde. No caminho, vista panorâmica de Puca Pu-
cará, centro administrativo e militar. Seguimos para o Tem-
plo do Sol, Korikancha, sobre o qual se construiu a Igreja 
de Santo Domingo. Conta a lenda que este templo estava 
coberto de ouro quando os conquistadores espanhóis aqui 
chegaram. Para fi nalizar, tempo de conhecer a Praça de 
Armas e visitar a Catedral, repleta de obras e pinturas colo-

niais de valor inestimável. Regresso ao hotel.  Alojamento.

4º DIA:  CUSCO - VALE SAGRADO  MP
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao Vale Sa-
grado dos Incas. No percurso, visita de Awanacancha. Ali-
mente lamas e alpacas e observe as técnicas de tecelagem 
e tinturaria da povoação local. Visita ao mercado típico de 
Pisac, famoso por ter um pouco de tudo no que ao artesa-
nato local diz respeito. Tempo livre para passear por entre 
as múltiplas bancas, realizar algumas compras e/ou provar 
pão e empadas em forno de lenha. Almoço. De tarde, con-
tinuação até Ollantaytambo, uma povoação pitoresca ha-
bitada desde o período Inca. Visita do templo homónimo 
utilizado como fortaleza durante a resistência à conquista 
espanhola. Tarde livre. Alojamento no Vale Sagrado. 

NOTA IMPORTANTE: As malas permanecem em Cusco. 
Uma vez que os clientes passam uma noite em Vale Sagra-
do, solicita-se que preparem bagagem de mão para esta 
noite.

5º DIA:  VALE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUSCO  MP
Pequeno-almoço. Transporte à estação de caminhos-de-fe-
rro. Embarque numa viagem com destino à cidade perdida 
dos Incas a bordo de um comboio em classe Expedition. 

Machu Picchu, descoberto em 1911 pelo explorador nor-
te-americano Hiram Bingham, é considerado Património 
Mundial pela Unesco e fi gura entre as atuais 7 Maravilhas 
do Mundo. Chegada à estação de Aguas Calientes e subi-
da de autocarro através de um caminho intrincado, des-
frutando de uma vista espetacular sobre o rio Urubamba. 
Chegada à cidade perdida dos Incas. Explore os incríveis 
terraços, escadas, recintos cerimoniais e áreas urbanas, e 
sinta a energia mística deste lugar. Almoço em restaurante 
local. De tarde, regresso de comboio e continuação para 
Cusco. Alojamento.

6º DIA:  CUSCO - PUNO  MP
Pequeno-almoço. Partida em autocarro turístico com 
destino a Puno, a capital folclórica do Peru.  No caminho, 
paragem em Andahuaylillas, a “Capela Sistina” da Améri-
ca do Sul devido aos seu belos frescos. Continuação até 
Racchi, Templo do Deus Wiracocha, no qual se destacam 
os enormes muros e paisagens do recinto. Paragem em La 
Raya, fronteira natural entre Cusco e Puno, para almoçar e 
desfrutar das vistas encantadoras.  Antes da chegar a Puno, 
visita do Museu de Pucará onde poderá comprar um dos 
clássicos “Toritos de Pucará”, uma peça de cerâmica carac-
terística desta região. Ao fi nal da tarde, transfer ao hotel. 
Alojamento.

PERU HISTÓRICO   

PUNOVALE SAGRADO
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE Lima Cusco V.Sagrado Puno

TURÍSTICA Libre Royal Inka I/II La Hacienda Intiqa

TUR.SUP. Allpa Los Portales Agusto’s C.A.Tikarani

PRIMEIRA La Hacienda Jose Antonio S.Agustín 
Mon. Recoleta Jose Antonio

PRI.SUP. Mélia Lima Sonesta C.Andina
Premium Valle

Casa Andina
Premium

DELUXE Doubletree Aranwa Btq. Aranwa 
Sacred Valley Libertador

7º DIA: PUNO (LAGO TITICACA: ILHAS DOS UROS E ILHA 
TAQUILE)  MP
Pequeno-almoço. Saída até ao porto e embarque num pas-
seio pelo Lago Titicaca, o único lago navegável a quase 4 
mil metros de altitude. Navegue até às ilhas fl utuantes dos 
Uros, uma surpreendente comunidade indígena que vive no 
lago. Conheça estas ilhas artifi ciais feitas à base da planta 
de Totora e descubra uma povoação de trajes coloridos e 
tradições ancestrais. Visita da ilha de Taquile. Veja o dia-a-
dia dos Uros representado nas mais variadas peças em lã, 
observe as belas vistas do lago e desfrute de um almoço 
típico na ilha. De tarde, regresso à cidade de Puno. Alo-
jamento.

8º DIA:  PUNO - LIMA - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto para embarque em voo com destino a Lima. Chegada 
e conexão internacional com destino à sua cidade de ori-
gem. Noite e refeições a bordo..

9º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços.

LIMA

SUPEROFERTA 1516 SUPEROFERTA2018   

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guias locais em espanhol.
Preços não se aplicam em eventos especiais, Natal, Fim de Ano, 
feriados e Feiras.
NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida. TAXAS PAGAMENTO LOCAL

Por voo doméstico  - valores orientativos 9 USD
Taxas de saída internacional  -  orientativo 35 USD

Passaporte com validade superior a 6 meses após data de regresso.

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

MARÇO A DEZEMBRO

COMBOIO PARA MACHU PICCHU 
Expedition Class BASE
O serviço deste comboio permite uma viagem com todo o conforto. Todos os compartimen-
tos dispõem de ar condicionado e aquecimento, sistema de som e lugares espaçosos 
assim como janelas panorâmicas para poder desfrutar das paisagens durante o percurso 
de subida até Machu Pichu. Um snack é servido a bordo durante a viagem, o qual traz um 
mapa indicativo do percurso a realizar.

Vistadome Class - Suplemento por pessoa 30
O serviço deste comboio igualmente muito confortável oferece-lhe ainda durante o per-
curso música ambiente tradicional da cultura Andina a fi m de poder melhor desfrutar das 
belas paisagens. Tem ar condicionado e aquecimento assim como mais espaço nas ca-
deiras dotadas de estofos em pele. Oferta de Serviço de Pequeno-almoço de manhã e de 
chá no regresso à tarde, ambos preparados com comida típica local. Janelas panorâmi-
cas e informação acerca da viagem completam o serviço deste comboio. 

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Lima

PERU

Puno

Cusco
+

2

2

1

Vale Sagrado
1

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AM064

VOOS

 HOTÉIS TURÍSTICA
Preço Base Lisboa 1555
Total com Taxas Aeroporto : 510 2065
Supl. Quarto Individual 210
Supl. + 7 Refeições 180

 HOTÉIS TURÍSTICA SUPERIOR
Preço Base Lisboa 1680
Total com Taxas Aeroporto : 510 2190
Supl. Quarto Individual 340
Supl. + 7 Refeições 180

 HOTÉIS PRIMEIRA
Preço Base Lisboa 1685
Total com Taxas Aeroporto : 510 2195
Supl. Quarto Individual 345
Supl. + 7 Refeições 220

 HOTÉIS PRIMEIRA SUPERIOR
Preço Base Lisboa 1770
Total com Taxas Aeroporto : 510 2280
Supl. Quarto Individual 405
Supl. + 7 Refeições 220

 HOTÉIS DELUXE
Preço Base Lisboa 2005
Total com Taxas Aeroporto : 510 2515
Supl. Quarto Individual 595
Supl. + 7 Refeições 320

MACHU PICCHU

SUPLEMENTOS AÉREOS
IBERIA (O) 10/1-22/6 + 14/8-12/12 BASE
IBERIA (O) 23/6-13/8 180
Se não for possível confirmar a companhia ou classe prevista no preço base 
de cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e 
indicado o respetivo suplemento.
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