
 

 

BRASILEIROS NO PERU 

 

 

Dia 1, 11/10/2019: Porto Alegre/Lima 

Em horário oportuno encontro no aeroporto Salgado Filho para embarque no voo Porto Alegre 
Lima. Chegada em Lima, recepção pelo nosso pessoal local e traslado ao hotel. Em seguida 
partiremos para um tour pela cidade, visitaremos a parte Colonial que inclui a belíssima Praça de 
Armas e abriga em seus arredores sua bela Catedral e os palácios Arcebispal, do Governo e o 
Municipal. Tais arquiteturas nos transportarão ao passado. Logo em seguida visitaremos uma obra 
mestre da arquitetura colonial, o Convento de São Francisco e suas famosas catacumbas. 
Seguiremos em direção a parte de Lima moderna e seus lindos bairros turísticos de San Isidro e 
Miraflores, desde os quais poderemos fotografas incríveis vistas do Oceano Pacífico e das famosas 
falésias da Costa Verde. Restante da tarde livre e pernoite em Lima. 

 

Dia 2, 12/10/2019: Lima/Cusco/Valle Sagrado 

Em horário oportuno sairemos do hotel em Lima e seguiremos ao aeroporto para embarque no voo 
em direção a Cusco, cidade que foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Ao chegar 
seremos recepcionados pelo nosso pessoal local e em seguido partiremos para um lindo tour pelo 
Valle Sagrado dos Incas. No caminho poderemos observar os campos férteis do Valle, até 
chegarmos ao povoado colonial de Pisac, onde o colorido do mercado Indio se converteu em um a 



 

 

importante atração turística, que aproxima o visitando da cultura local. O artesanato dos povoados 
locais chega até Pisac e, dentre eles estão os famosos tecidos de lã de Alpaca e os belíssimos 
trabalhos artesanais, dos mais variados tipos. Durante a nossa visita ao mercado, teremos a 
oportunidade de negociar com os nativos e claro levar alguma lembrança dessa cultura riquíssima. 
Em seguida seguiremos até o complexo arqueológico de Ollantaytambo, onde os Incas contruíram 
uma espécie de Fortaleza que inclui um templo, plataformas de observação e também uma zona 
urbana, como sendo a parte residencial do complexo. Ollantaytambo também foi um importante 
centro administrativo com funções militares, levando em conta suas muralhas e torres. O povoado 
que ainda habita essa região é conhecido como o Povoado Inca Vivente, já que ainda mantém as 
práticas e costumes desde o tempo dos Incas. Faremos uma parada para almoço em um 
restaurante local (incluo, sem bebidas) e logo chegaremos ao nosso hotel, check in e pernoite no 
Valle Sagrado. 

 

Dia 3, 13/10/2019: Valle Sagrado/Machu Picchu/Cusco 

Começaremos nossa jornada logo cedo. Após café da manhã no hotel, saíremos para o tour que nos 
levará à Cidade Perdida do Incas, Machu Picchu. Primeiramente tomaremos um traslado até a 
estação de Trem de Ollantaytambo, onde tomaremos o Trem Expedition (ou similar) até o povoado 
de Águas Calientes, que está logo ao pé da cidadela. Machu Picchu é um dos atrativos mais 
importantes do Peru e, permaneceu escondida por mais de 400 anos, em meio às montanhas e à 
selva tropical, sendo descoberta apenas em 1911 pelo explorados norte americano Hiram Bingham. 
Machu Picchu foi um centro de culto e observação astronômica do povoado Inca. Foi também 
refúgio privado do Inca Pachacútec. A cidadela é basicamente formada por duas grandes aéreas, 
uma agrícola e outra urbana, onde se destacam os templos, praças e mausoléus que forma 
construídos com eximia perfeição, o que surpreende a todos. Faremos uma visita completa pela 
cidade e entenderemos um pouco mais de seus mistérios e belezas. Em seguida teremos um 
almoço no Sancturay Lodge (incluso, sem bebidas), um dos hotéis mais luxuosos do Peru e que está 
em junto à Machu Picchu. Retornaremos ao povoado de Águas Calientes, onde teremos um 
pequeno tempo livre, até embarcar no trem de volta à estação de Ollantaytambo. Lá nosso pessoal 
estará nos aguardando para nosso traslado de regresso à Cusco. Chegada, check in no hotel e 
pernoite em Cusco. 

 

Día 4, 14/10/2019: Cusco 

Café da manhã no hotel. Tempo livre até o horário que saíremos para um tour pela cidade de 
Cusco. Percorreremos a antiga capital do Império Inca, uma admirável combinação de arquitetura 
Inca e Colonial. Visitaremos os atrativos mais importantes como a Catedral, a Praça de Armas e 
Korichancha que é conhecida também como o Templo do Sol. Logo após ainda teremos a chance de 
visitar aos arredores da cidade às ruínas de Kenko, Puca Pucara, Tambomachay e a fortaleza de 
Sacsayhuaman, um importantíssimo exemplo da arquitetura militar do Império Inca. Retorno ao  
hotel, tempo livre. Pernoite em Cusco 

 



 

 

Dia 5, 15/10/2019: Cusco 

Café da manhã no hotel e dia inteiramente livre para desfrutarmos dessa cidade incrível. Poremos 
explorar suas ruas cheias de história, visitar os mercados locais, que comercializam desde 
artesanatos peruanos, mantas e tecidos de lã de Alpaca, cerâmica, jóias de ouro e prata e artigos 
em couro. Outra opção para esse dia livre é o Tour às Salineras de Maras e ao Sítio Arqueológico de 
Moray, que encantam à todas por sua grandiosidade e significado (tour não incluso, consulte 
valores). Pernoite em Cusco. 

 

Dia 6, 16/10/2019: Cusco/Puno 

Café da manhã no hotel e em horário oportuno partiremos em direção à Puno. No caminho, além 
das espetaculares vistas, visitaremos o Povoado de Andahuaylullas e sua belíssimas igreja colonial, 
que é considerada um dos exemplos mais surpreendentes e bonitos de arte religiosa popular 
andina. Graças a seus espetaculares murais, ela é também denominada a Capela Sistina da América. 
Em seguida seguiremos até o completo Arqueológico de Raqchi, para admirar uma das construções 
Incas mais audazes, o Templo do Deus Wiracocha. Após a visita seguiremos até Pucará, famosa por 
sua tradição em produção de cerâmica. Parada breve para almoço em restaurante local (incluso, 
sem bebidas). Seguiremos então até a cidade de Puno, a qual possui uma altitude de quase 
4.000,00 acima do nível do mar. Recepção de nosso pessoal local e check in no hotel. Tempo libre e 
pernoite em Puno. 

 

Dia 7, 17/10/2019: Puno/Ilhas Uros/Lago Titicac 

Café da manhã no hotel e em horário previsto, logo cedo sairemos para um tour às Ilhas Uros, feitas 
por seus próprios habitantes, de forma artesanal. Eles atam os talos da Totora, uma espécie e cana 
local que nasce dentro da água do Lago Titicaca. Os Uros se consideravam Os Senhores Do Lago e, 
seus homens desenvolveram uma habilidade extraordinária de manipular a Totora, com a qual 
também constroem suas embarcações, além de suas casas e peças artesanais. As mulheres são 
excelentes astersãs e seus trabalham auxiliam no sustento das famílias. Tempo livre, retorno à Puno 
e almoço em restaurante local (incluso, sem bebidas). Restante da tarde livre. Pernoite em Puno. 

Como opcional sugerimos para àqueles que tem uma espírito aventureiro, uma extensão à Ilha de 
Taquile, que fica a aproximadamente 1h20min de barco além das Ilhas Uros. É realmente um local 
especial, onde o seu povo ainda cultiva a cultura de muitos anos atrás, vivendo de forma simples e 
conforme os costumes (Esse tour não está incluso, deve ser agendado previamente, consulte 
valores). 

 

Dia 8, 18/10/2019: Puno/Juliaca/Lima 

Café da manhã no hotel e em horário a combinar sairemos em direção ao aeroporto de Juliaca para 
tomarmos nosso voo para Lima. Chegada em Lima, recepção pelo nosso pessoal local e traslado até 
o hotel previsto. Check in e restante do dia livre. Pernoite em Lima. 



 

 

Como opcional sugeríamos um passeio até o Circuito Mágico das Águas, que possui uma marca no 
livro dos recordes, por ser o maior completo de fontes do mundo, exibindo 13 diferentes tipos. O 
mais interessantes é que são quase todas elas interativas e à noite fica ainda mais atrativo em 
função da iluminação com distintas cores e também a sincronia com laser coloridos e música 
peruana (Esse tour não está incluído, consulte valores). 

 

Dia 9, 19/10/2019: Lima/Porto Alegre 

Café da manhã no hotel e manhã livre. Check out e tempo livre para desfrutar dos últimos 
momentos na cidade de Lima. Sugerimos compras nos centros artesanais localizados no bairro de 
Miraflores. Em horário oportuno traslado até o aeroporto, para tomarmos nosso voo de retorno a 
Porto Alegre. Fim dos nossos serviços, que esperamos tenham tornado sua experiência 
inesquecível. 


