
MACHU PICCHU

típico na ilha. De tarde, regresso à cidade de Puno. Alo-
jamento.

7º DIA:  PUNO - CUSCO  MP
Pequeno-almoço. Partida em autocarro turístico com des-
tino a Cusco, a capital dos Incas.  No caminho, visita do 
Museu de Pucará. Paragem em La Raya, fronteira natural 
entre Cusco e Puno, para almoçar e desfrutar das vistas 
encantadoras. Continuação até Racchi, Templo do Deus 
Wiracocha, no qual se destacam os enormes muros e pai-
sagens do recinto. Antes de chegar a Cusco, paragem em 
Andahuaylillas, a “Capela Sistina” da América do Sul. Ao 
fi nal da tarde, transfer ao hotel. Alojamento.

8º DIA:  CUSCO  APA
Pequeno-almoço. Saída até ao Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman. Visita da fortaleza homónima, admirando 
as enormes rochas (até 4 metros de altura) que foram uti-
lizadas na sua construção. De seguida, visita de Q’enqo e 
de Tambomachay. No caminho, vista panorâmica de Puca 
Pucará, centro administrativo e militar. Tempo livre para 
almoçar. De tarde, visita da Praça de San Cristóbal, desfru-
tando do incrível panorama sobre a cidade, e do Mercado 
de San Pedro. Seguimos para o Templo do Sol, Korikancha. 
Conheça a Igreja de Santo Domingo e desca a pé desde 
San Blas, o bairro dos artesãos, até à rua Hatun Rumiyoc. 
Durante o passeio, passagem pelo Palácio Arcebispal com 
tempo livre para admirar a famosa Pedra dos Doze Ângu-
los. Para fi nalizar, tempo de conhecer a Praça de Armas e 
visitar a Catedral. Regresso ao hotel. Alojamento. 

NOTA IMPORTANTE: As malas permanecerão em Cusco. Os 
clientes passarão uma noite em Vale Sagrado sem as suas ma-
las, pelo que se solicita que preparem bagagem de mão para 
esta noite.

9º 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. Tempo livre. Almoço. De tarde, continuação até 
Ollantaytambo. Visita do templo homónimo utilizado como 
fortaleza durante a resistência à conquista espanhola. Alo-
jamento no Vale Sagrado.  

10º 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. 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.

11º DIA:  CUSCO - 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.

12º DIA:  ... - LISBOA/PORTO
Chegada e Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AM063 12 6 1.945 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 510€  TOTAL 2.455€

1º DIA:  LISBOA/PORTO - 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.  Alojamento.

Nota: Ainda que alguns voos intercontinentais cheguem a Lima 
na madrugada do 1º dia, os quartos só estão disponíveis a par-
tir 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 - AREQUIPA  APA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto para embarque em voo regular com destino a Are-
quipa. Chegada, assistência, transfer ao hotel e resto de 
manhã livre. De tarde, visita da “Cidade Branca”, conhecen-
do o bairro colonial de San Lázaro. Passeio a pé até ao mira-
douro de Carmen Alto e continuação até ao distrito colonial 
de Yanahuara, famoso pela sua igreja construída em estilo 
andaluz. De seguida, visita do Mosteiro de Santa Catalina. 
Fim do tour na imponente Praça de Armas. Conheça a Ca-
tedral e visite a Igreja da Companhia de Jesus. Regresso ao 
hotel. Alojamento.

4º DIA:  AREQUIPA - COLCA  MP
Pequeno-almoço. Saída com o guia local em direção ao 
espetacular Vale de Colca, um lugar repleto de história, 
cultura, tradição e misticismo. Subida pela encosta do 
vulcão Chachani com destaque para a impressionante vis-
ta dos vulcões Misti e Picchu Picchu. Passagem por belas 
povoações típicas e pela reserva de vicunhas de Pampa 
Cañahuas. Almoço no percurso. Chegada ao Vale de Colca. 
Tarde livre. Alojamento.

5º DIA:  CAÑON DE COLCA - PUNO  MP
Partida ao nascer do dia, com o guia local, até ao miradouro 
da Cruz do Condor. Fotografe o voo desta enorme ave an-
dina, o grande símbolo da Cordilheira dos Andes, e aprecie 
a incrível vista do desfi ladeiro, um dos mais profundos do 
mundo. Visita das povoações de Maca e Yanque, as quais 
ainda conservam as suas igrejas coloniais. Após o almoço, 
saída numa viagem de cerca de 6 horas em direção a Puno, 
a capital folclórica do país. Chegada e transfer ao hotel. 
Alojamento.  

6º 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. 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 

EXTENSÕES 
À SAÍDA DE LIMA

AMAZÓNIA PERUANA
mais detalhes em viagenstempo.pt

desde 670€
           +taxas       

ROTA DOS INCAS   PERU

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

MARÇO A DEZEMBRO

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AM063

 HOTÉIS CONFORTO
Preço Base 1.945
Total com Taxas Aeroporto : 510 2.455
Supl. Quarto Individual 345

 HOTÉIS TURÍSTICA
Preço Base 2.020
Total com Taxas Aeroporto : 510 2.530
Supl. Quarto Individual 490

 HOTÉIS PRIMEIRA
Preço Base 2.130
Total com Taxas Aeroporto : 510 2.640
Supl. Quarto Individual 540

 HOTÉIS PRIMEIRA SUPERIOR
Preço Base 2.355
Total com Taxas Aeroporto : 510 2.865
Supl. Quarto Individual 710

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Lima

PERU

Arequipa

Cusco
+ 1

2

2

2

1Colca 1

Vale Sagrado
1

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE CONFORTO TURÍSTICA PRIMEIRA PRIMEIRA 
SUPERIOR

Lima El Tambo Allpa Jose Antonio Jose Antonio Deluxe

Arequipa S.Agustín Posada 
del Monasterio

Casa Andina 
Standard El Cabildo Casa Andina 

Premium

Colca Casa Andina 
Standard

Casa Andina 
Standard El Refugio Colca Lodge

Puno Intiqa La Hacienda Jose Antonio Casa Andina 
Premium

Cusco Mabey Palacio 
Imperial

San Agustín 
Internacional

San Agustin
 El Dorado Sonesta Cusco

Vale 
Sagrado

La Hacienda
del Valle

Agusto’s Valle
 Sagrado

S.Agustin 
Monasterio
Recoleta

Casa Andina 
Premium

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Mínimo de 2 participantes. Guias locais em espanhol.
Preços não se aplicam em eventos especiais, Natal, Fim de Ano, 
feriados e Feiras.
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.

COMBOIO PARA MACHU PICCHU 
Expedition Class BASE
Vistadome Class - Suplemento por pessoa 30
Informação mais detalhada em viagenstempo.pt

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.

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

2018   

Puno

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.




