
Império Inca 
e Glamour

Viajar ao Perú é reviver 5 mil anos de his-
tória viva… Aqui estiveram presentes al-

gumas das mais ancestrais civilizações, que 
tiveram o seu corolário no Império Inca, civi-

lização que esteve para os Andes, como o Im-
pério Romano esteve para a Europa, tanto pela 

sua riqueza e esplendor, como pela sua forma 
organizacional e social. Machu Picchu no ber-

ço desta civilização, na região de Cuzco, é um dos 
testemunhos mais fantásticos e impressionantes, 

que visitaremos, mas de uma forma muito especial, 
porque não poderíamos deixar de chegar ao “topo do 

mundo”, a cerca de 4.200mts de altitude, no mítico 
e glamoroso Trem Andean Explore, no seu estilo anos 

20, com os Andes em pano de fundo… uma experiência 
para a vida. 

Lima é uma cidade serena, seu estilo arquitetónico colonial espanhol, 
onde o seu museu do ouro reúne especial interesse, mas esta temática 
colonial, acompanhar-nos-á sempre ao longo de toda a viagem, presente 
nas igrejas, santuários, mosteiros, catedrais, praças e arquitetura urbana. 
Mas se as cidades surpreendem, a natureza e a fauna, que nos brindam 
com paisagens arrebatadoras, dominadas pelos Andes, sobrevoados por 
condores, polvilhados de Lamas, são inimagináveis.

Acresce ainda, a esta visão divina, um povo e uma cultura, riquíssimas, 
marcadas pelos coloridos dos trajes, a alegria das danças e dos cantares, 
bem como a fina e moderna gastronomia, mas para que esta viagem se 
torne mesmo única, não podíamos deixar de incluir o fantástico Rancho 
Wayra onde num almoço tradicional assistiremos a um bailado dinâmico e 
majestoso entre o Cavalo e dançarinos tradicionais, bem como a um Show 
de Folclore andino. Resta-nos convidá-lo a reservar já o seu lugar numa 
viagem única na forma, conteúdos e no preço.
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1º DIA – LISBOA / MA-
DRID / LIMA

Comparência no aeroporto 
cerca de 120 minutos antes 

do horário do voo. Assistên-
cia nas formalidades de em-

barque.
06h55 – Partida em voo regular 

da Ibéria com destino a Madrid.
09h15 – Chegada a Madrid e tem-

po de escala. Mudança de avião.
12h50 – Continuação da viagem 

em voo Ibéria com destino a Lima.
17h35 – Chegada ao aeroporto de 

Lima. Assistência e transfer para o 
Hotel. Jantar em restaurante e aloja-

mento.

2º DIA – LIMA
Após o pequeno almoço, início da visita de 

cidade. Lima, situada na foz do rio Rímac 
antigamente era conhecida como Pérola do 

Pacífico. Atualmente, quando se percorre fi-
camos com a a ideia do que é o Perú : um país 

de marcados contrastes que luta por conjugar 
as tradições de uma sociedade agrícola e rural 

com a modernidade da industrialização e a eco-
nomia de mercado. Começamos pelo Parque do 
Amor, a Pirâmide Huaca Pucllana pré-hispânica 
de 25 metros de altura construída pela cultura de 
Lima entre os anos 200 e 800 d.C. Continuação 
para o bairro de San Isidro onde se visita a Casa 
Luna que abriga uma coleção particular de pre-
sépios feitos não só no Perú como também nou-
tras zonas do mundo. Continuação para o centro 
histórico de Lima e visita da Igreja de San Fran-
cisco, um dos mais impressionantes complexos 
arquitetónicos, construído em 1546. Almoço com 
show de folclore no Restaurante Dama Juana. De 
tarde, Visita da zona residencial de Monterrico 
para admirar os objetos de ouro pre-hispanico de 
incalculável valor do Museu do Ouro. Continuação 
para o Hotel. Check in e instalação. Restante tarde 
livre para descansar.
À noite, saída para jantar no restaurante Señorio 
de Sulco. Regresso ao Hotel e alojamento.

3º DIA – LIMA / AREQUIPA
Após o pequeno-almoço no hotel, transporte 
para o aeroporto de Lima. Assistência nas forma-
lidades de embarque e partida às 07h50 em voo 
doméstico Lan com destino a Arequipa. Chegada 
às 09h25, assistência e transporte para o Hotel 
escolhido. Almoço no Restaurante Sol de Mayo. 
Durante a tarde, visita da segunda maior cidade 
do Perú, a qual conserva os seus antigos tesou-
ros arquitetónicos, contando também com bair-
ros modernos como a área residencial de Selva 
Alegre. A visita começará com o Museu Santuá-
rios Andinos onde se visitará a “Múmia Juanita”, 
menina de 14 anos e filha de um dignatário Inca, 
mumificada pelo frio. Foi encontrada no nevado 
de Ampato no ano de 1995 e exibida no National 

Geographic Society em Washington.
Na cidade de Arequipa destacam-se diversos 
pontos de interesse, como sejam a grande Pra-
ça de Armas, a Catedral, a cúpula policromática 
da Companhia de Jesus, o bairro de Yanahuara, 
a Praça e Igreja de São Francisco, e sobretudo o 
célebre Mosteiro de Santa Catalina.
Arequipa é o principal centro têxtil de fibra de al-
paca do mundo. A lã de alpaca é uma das lãs mais 
finas que existem. Finalmente visitar-se-ão os 
bairros residenciais de Yanahuara e Chilina donde 
se pode apreciar a campina arequipenha e uma 
vista sobre o vulcão Misti. Jantar e alojamento no 
Hotel em Arequipa.

4º DIA – AREQUIPA / COLCA
Pequeno-almoço no hotel e saída para uma via-
gem ao Vale de Colca. Passagem por Pampa 
Cañahuas na Reserva nacional de Aguada Blan-
ca, habitat de manadas de vicuñas. Continuação 
por Vizcachani, Pampas de Toccra e chegaremos 
ao Mirador dos Andes em Patapampa (o tecto do 
Mundo com 4.910m de altitude) e de onde se po-
dem ver os diferentes vulcões que rodeiam Are-
quipa. Almoço em restaurante na tipica povoação 
de Chivay no Restaurante El Balcon de Don Zaca-
rias. Chegada a Colca e restante tempo llivre.
Jantar e alojamento no Hotel.

5º DIA – COLCA / PUNO
Após o pequeno-almoço no hotel, saída rumo a 
Cruz del Cóndor, um miradouro natural do qual se 
pode observar o majestoso voo do condor, ave sa-
grada na cultura andina para além, de disfrutar de 
uma das melhores vistas del Cañon del Colca, um 
dos mais profundos do mundo (4.000m).
Após o almoço em restaurante, passaremos o 
planalto andino em direção a Puno. Este percurso 
destaca-se pela beleza austera da sua paisagem. 
Podem ver-se manadas de lamas e vicuñas, bem 
como a flora da região e povoações que parece 
terem ficado perdidas no tempo. Antes da expan-
são do Império Inca, a zona que hoje conhecemos 
como Puno, localizada no extremo sul do Perú, 
era dominada por homens da cultura Tiahuanaco, 
a expressão máxima do desenvolvimento Aymara, 
segundo o demonstram os achados arqueológicos 
da região. Chegada ao Hotel escolhido e check in.
Jantar e alojamento no Hotel em Puno.

6º DIA – PUNO (LAGO TITICACA)
Após o pequeno almoço, desfrutaremos de um 
dia navegando no lago Titicaca, o lago navegável 
mais alto do mundo. A nossa primeira visita será 
às famosas ilhas flutuantes dos Uros, onde apren-
deremos sobre os múltiplos usos que a planta de 
Totora tem para esta cultura : não só os barcos e 
as casas são feitos com esta planta como também 
a ilha está artificialmente construída com este ma-
terial. Continuaremos a nossa viagem até à ilha de 
Taquile, donde logo após uma breve caminhada, 
chegaremos a um pequeno povoado onde a co-
munidade partilhará connosco algumas das suas 



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento David Coelho;
• Bolsa de documentação e saco Tryvel;
• Passagem aérea Lisboa / Madrid / Lima / Madrid / Lisboa em 
voos Ibéria e Lima / Arequipa + Cuzco / Lima, em voos Lan;
• Assistência e transporte privativo Aeroportos / Hotéis / Ae-
roportos;
• 12 dias / 10 noites de alojamento nos hoteis mencionados ou 
similares, categoria 5* / 4*, categoria Casa Andina ou similar 
incluindo o pequeno-almoço diário;
• 20 Refeições conforme descrito no programa;
• 01 jantar típico com show de folclore, em Lima;
• 01 almoço no fantástico Rancho Wayra em Urubamba / Vale 
Sagrado com exibição de cavalos de passo ao ritmo “marinera”;
• Água no autocarro (1 garrafa por pessoa e dia);
• Passeio de barco no lago Titicaca com visita das Ilhas Urus e 
Taquille no Lago Titicaca;
• Visitas e excursões em autocarro com ar condicionado de 
acordo com o itinerário, acompanhadas por guias locais, in-
cluindo entradas;
• Autocarro e comboio panorâmico Vistadome a Machu Picchu 
e regresso;
• Bagageiros nos hoteis (01 peça de bagagem por pessoa);
• Seguro de viagem – Multiviagens VIP (MIP € 60.000,00);
• Taxas de aeroporto e segurança no valor de € 197,58 à data 
de 05/07/2016 (a reconfirmar e atualizar na altura de emissão 
da documentação);
• Taxa de combustível;
 

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Despesas de carácter particular designados com extras; ie be-
bidas durante as refeições, telefonemas;

NOTA:Viagem em grupo para reservas individuais. A presente cotação 
está sujeita a reconfirmação mediante as disponibilidades de aloja-
mentos e serviços à data da n/ 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. 
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tradições ancestrais, 
como o significado das 

cores e dos tecidos. Visita-
remos algumas casas locais 

e poderão observar maravi-
lhosas vistas do lago Titicaca. 

Após a caminhada, embarca-
remos de regresso à cidade de 

Puno. Almoço em restaurante.
Jantar e alojamento no Hotel.

7º DIA – PUNO / CUSCO
Pequeno-almoço e partida em auto-

carro para Pukará para visita do Mu-
seu Litico que apresenta uma coleção 

de esculturas líticas zoomórficas bem 
como estelas e monólitos. Pukará foi 

o primeiro assentamento propriamente 
urbano do altiplano lacustre e desenvol-

veu-se entre os anos 300 e 100 a.C. Con-
tinuação da viagem com uma paragem em 

La Raya a 4.313 m de altitude.
Almoço na localidade de Sicuani e visita do 

Templo do deus Wiracocha. A cerca de 40 
kms de Cusco, visitaremos ainda a povoação 

de Andahuaylas que tem como maior atrativo 
a sua igreja, também conhecida como “A capela 

Sixtina da América” devido à qualidade de peças 
de arte que contém.
Ao final da tarde, chegada a Cusco.
Cusco palavra que em quechua significa umbigo 
do universo, pois esta cidade, que foi a capital 
do império Inca, era o ponto de partida da rede 
que se dirigia a cada uma das quatro regiões que 
formavam as quatro partes do mundo, segundo 
a cosmovisão andina. É sem dúvida uma das ci-
dades mais fascinantes da serra peruana. A sua 
arquitectura realça a sua beleza e apesar da forte 
influência espanhola, mantém um ar inconfundi-
velmente andino.
Chegada ao hotel, check in e distribuição de 
quartos. Jantar no Restaurante Inka Grill.
Alojamento no Hotel.

8º DIA – CUSCO
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita da cidade 
incluindo a Plaza del Regocijo, Plaza de Armas, 
Catedral, o Convento de Santo Domingo – o le-
gendário Korikancha (Templo do Sol) – e a cidade 
antiga com as suas ruas estreitas. Continuação 
para visita dos restos arqueológicos Incas Sac-
sayhuaman, impressionante fortaleza de pedras 
monumentais e de excelente arquitectura. Segui-
remos ruma a Qenqo centro cerimonial e ritual, 
anfiteatro onde se realizavam sacrificios e Puka 
Pukara antigo posto de vigilância ao largo dos 
caminhos incas situado a cerca de 7 kms de Cus-
co. Visita do Museu de Arte Precolombiana que 
contém uma importante coleção de peças das di-
ferentes culturas que habitaram o território peru-
ano. Almoço no restaurante Incanto. Tempo livre 
após o almoço. Jantar em restaurante..
Alojamento no Hotel.

9º DIA – CUSCO / VALE SAGRADO DOS INCAS
Após o pequeno almoço, dirigimo-nos através do 
vale até à Fortaleza Inca de Ollantaytambo e pas-
seio pelas pitorescas ruelas da povoação atual.
Almoço no Rancho Wayra onde terá oportunidade 
de ver uma exibição de cavalos de passo ao ritmo 
da “marinera”.
Após o almoço, visita de Pisac, onde terá uma ex-
celente oportunidade para regatear com os ven-
dedores no seu tipico mercado indigena.
Continuação para Urubamba, o Vale Sagrado dos 
Incas. Jantar e alojamento no Hotel escolhido.

10º DIA – VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / 
CUSCO
Pequeno-almoço e saída para uma visita de dia 
inteiro ao complexo arqueológico de Machu Pic-
chu, considerado património da Humanidade pela 
Unesco e uma das sete Maravilhas do Mundo, situ-
ado na zona sub-tropical de Cusco, ou seja, numa 
zona de selva a 2.350m. de altitude.
Transporte do hotel até à estação de comboios de 
Ollantaytambo para dar início à visita. Subida até 
ao povoado de Machu Picchu no comboio pano-
râmico Vistadome. Ao chegar a Águas Calientes 
faremos um passeio de cerca de 25 minutos de 
autocarro até “à cidade perdida dos Incas” des-
coberta pelo explorador Hiram Bingham em 1911.
Chegada à antiga cidadela de Machu Picchu, por 
entre uma maravilhosa vegetação. Passagem pe-
las suas praças, templos e recintos cerimoniais 
mais importantes, sem esquecer o Palácio Real e o 
famoso “Inti Watana”, o relógio solar e uma suces-
são de fontes de água natural esculpidas na rocha.
Almoço em restaurante.
Pela tarde, embarque no comboio de regresso a 
Cusco.
Chegada a Cusco e transfer para o Hotel.
Jantar e alojamento no hotel escolhido.

11º DIA – CUSCO / LIMA / MADRID
Após o pequeno-almoço transporte do hotel até 
ao aeroporto e pelas 10h25 voo de regresso com a 
Lan com destino a Lima.
Chegada a Lima pelas 11h55. Assistência e almoço 
no Café do Museu Larco Herrera.
Após o almoço visita do museu que alberga uma 
extensa coleção de cerâmica pré-inca e peças de 
arte erótica.
Em hora a combinar localmente, assistência e 
transfer para o aeroporto.
Pelas 19h20, partida em voo regular Ibéria, com 
destino a Madrid. Refeições e noite a bordo.
12º Dia – Madrid / Lisboa
13h55 – Chegada a Madrid, mudança de voo e 
tempo de escala.
19h40 – Continuação da viagem para Lisboa em 
voo Ibéria.
19h55 – Chegada ao aeroporto Humberto Delgado 
em Lisboa.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

3.299€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

695 €
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PARA ASSOCIADOS DE ENTIDADES 
PARCEIRAS TRYVEL

Pagamento em 11 Mensalidades:
• 1º Mensalidade: €299 –  Março 2017
• 2º até 11º Mensalidade: €300

PARA O PÚBLICO EM GERAL

• 1º Mensalidade: €299
• 2º Mensalidade: €750 – até 15 Abril 2017
• 3º Mensalidade: €750 – até 31 Maio 2017
• 4º Mensalidade: €750 – até 22 Julho 2017
• 5º Mensalidade: €750 – até 22 Setembro 2017

Nota: O último pagamento poderá ser facilitado por 
cheque datado de 04 de Outubro.


