
Uma viagem que começa no 
coração do antigo império 
Inca, Cusco: uma sucessão de 
experiências que aos poucos vão 
revelando os mistérios e as riquezas 
desta grande civilização até 
chegar ao grande Machu Picchu. 
Visita ao Vale Sagrado dos Incas, 
o Vale do Urubamba, de onde as 
incríveis variedades de batatas, 
vegetais, cereais, flores comestíveis 
e diversos ingredientes que 
compõem a arte culinária peruana 
em perfeita harmonia, considerada 
a mais rica e variada do latim . 
América. Depois um mergulho 
na natureza e um pouco mais de 
mistério: las famosas lineas de 
Nazca , a Ilha Ballestas em Paracas 
hasta a cidade dos reis: Lima
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Dia 1: Cusco 
Chegada na cidade de Cusco. Recepção e 
traslado ao hotel. Curta caminhada ao re-
dor do hotel. Refeições leves e evitar bebi-
das alcoólicas são sugeridas. Pernoite.

Dia 2: Cusco
Café da manhã. Pela manhã, passeio guia-
do a pé: Plaza de Armas, a Catedral com 
suas maravilhosas capelas, os altares bar-
rocos e as pinturas da Escola Cuzqueña. 
Visita ao Templo de Korikancha ou Templo 
do Sol, em cujas ruínas hoje se ergue a Ba-
sílica de San Domenico. Almoço. Visite os 
vestígios arqueológicos próximos: a Forta-
leza Sacsayhuaman, o Banho Inca de Tam-
bomachay, o Labirinto Puca-Pucara e o An-
fiteatro Kenko. Voltar para o hotel. Pernoite.

Dia 3: Cusco / Valle Sagrado de los 
Incas  
Café da manhã. Partida para o Vale Sagra-
do de Urubamba. Visite o famoso mercado 
Pisac ou Chincheros. Este último é muito 
atraente por causa da cidade e da igreja 
que fica a poucos passos do mercado. O 
itinerário continua até chegar ao comple-
xo arqueológico de Ollantaytambo, onde 
serão visitados os templos, passagens e 
setores administrativos da famosa ruína. 
Retorno a Cusco (se o passeio foi feito em 
privado, pernoite em Ollantaytambo).

Dia 4: Machu Picchu - Águas 
Calientes
Café da manhã. Traslado à estação de trem: 
passeio pelas impressionantes paisagens 
do Vale do Urubamba, seguido de mais 30 
minutos em ônibus turístico para chegar à 
incrível “Cidade Perdida dos Incas”: Machu 
Picchu. Visita guiada aos setores mais im-
portantes da cidadela: o Mirador, a praça 
principal e o Templo das Três Janelas. Re-
torno em ônibus turístico. Almoço livre em 
Aguas Calientes. Retorno a Cusco.

Dia 5: Cusco - Nazca 
Café da manhã. Últimos horários livres 
para visitas opcionais: distrito de San Blas, 
o colorido mercado de Cusco. Ao meio-dia 
traslado ao terminal de ônibus para con-
tinuar a viagem de ônibus como Oltursa 
ou outros, com destino a Nazca. Jantar e 
Pernoite a bordo.

Dia 6: Nazca - Paracas 
Ao chegar bem cedo a Nazca, a proposta é 
sobrevoar as linhas nas primeiras horas da 
manhã e tomar café da manhã mais tarde. 
Passeio livre por Nazca e continuação da via-
gem a Paracas. Alojamento. Hora de relaxar.

Dia 7: Isla Ballestas 
Café da manhã. Visita à Ilha Ballestas: 
depois de uma navegação de lancha 

em aprox. Pode-se chegar a 20 minutos 
navegando no Oceano Pacíf ico: sempre 
de barco sem descer é possível observar 
esta ilha, um verdadeiro santuário da vida 
marinha que graças à famosa “corrente 
fria de Humboldt” é rica em nutrientes 
permitindo milhares de pássaros, leões, 
marinheiros, pinguins, etc. populações 
intactas esta ilha de guano que já foi de 
vital importância para a economia peru-
ana. Na volta, pare para contemplar “el 
Candelabro” uma das famosas linhas de 
Nazca, um imenso geoglifo traçado na 
encosta da colina cuja visão está entre 
as mais nítidas das misteriosas linhas de 
Nazca. Aproximadamente 200 metros 
de altura que contém mistério e beleza e 
permite diferentes interpretações: Can-
delabro ou Três cruzes em um pedestal? 
Retorne ao porto cheio de pelicanos e 
cormorões. Almoço livre em Paracas. À 
tarde continuação para Lima, cerca de 
5 horas de viagem em ônibus ou trans-
porte privado. Chegada ao hotel. Hospe-
dagem e tempo livre. Possibilidade de 
jantar em um dos restaurantes famosos 
de Lima.

Dia 8: Lima
Café da manhã. Dia livre para visitar o cen-
tro histórico, o famoso mercado local e 
degustar pratos à base de peixes e frutos 
do mar. À tarde, você não pode deixar de 
visitar o Museu Larco Herrera, que abriga 
uma coleção de arte pré-colombiana pe-
ruana que inclui cerca de 45.000 peças de 
ouro e prata, cerâmica, tecidos. Voltar para 
o hotel.

Dia 9:  Lima – Pais de origen
Desayuno. A tiempo para indicar el tras-
lado al aeropuerto para iniciar el viaje de 
regreso al pais de origen.

9 dias - 8 noites

Perú, mistério e sabores


