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1º DIA –  LISBOA / SÃO PAULO 
/ LIMA

Comparência no aeroporto da 
Portela 180 minutos antes da 
hora de saída. Formalidades de 

embarque e saída pelas 09h35 em 
voo regular da Latam com destino a 
São Paulo. 

16h30 - Chegada ao Aeroporto 
Guarulhos, mudança de avião e pelas 

19h35 continuação da viagem com 
destino a Lima com chegada pelas 23h05.

Assistência e transporte para o Hotel casa 
Andina Select Miraflores 4****. Alojamento

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

cidade de Lima que está situada na foz do rio 
Rímac e que antigamente era conhecida como 

Pérola do Pacífico. Atualmente, quando se 
percorre ficamos com a a ideia do que é o Perú 
: um país marcado de contrastes que luta por 

conjugar as tradições de uma sociedade agrícola 
e rural com a modernidade da industrialização e a 
economia de mercado. 

Começamos pelo centro histórico de Lima, visita 
da Catedral e o exterior da Igreja Convento de San 

Francisco, um dos mais impressionantes complexos 
arquitetónicos, construído em 1546. Continuação 
para visita da Casa Aliaga erguida em 1535  onde 
antes havia um santuário e que continua em posse da 
família de seus primeiros proprietários. É a mansão 
mais antiga da cidade, com interiores sumptuosos.
Almoço em restaurante.
Pela tarde, visita do Museu do Ouro para admirar os 
objetos de ouro pré-hispânico de incalculável valor.
Regresso ao hotel.
À noite, saída para jantar no restaurante D’Paso 
Hacienda e assistir a um espetáculo de folclore 
peruano e a um show de cavalos de passo.
Regresso ao hotel e alojamento.

3º DIA - LIMA / CUSCO / MORAY / SALINERAS DE 
MARA / VALLE SAGRADO
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o 
aeroporto e partida em voo regular com destino a 
Cusco. Chegada, receção e transporte para o Vale de 
Urubamba, também conhecido como “Vale Sagrado 
dos Incas. No percurso, visita de Chinchero uma das 
povoações mais importantes do império Inca a 3.500m 
sobre o nível do mar. 
Travessia do vale para visita do sitio arqueológico 
de Moray. Trata-se de misteriosas plataformas 
concêntricas que para alguns estudiosos terão 
sido centros de investigação agrícola. Almoço em 
restaurante durante o percurso.
Continuação para as Salineras de Maras. Trata-se de 
uma nascente de água quente e extremamente salgada 
que transformou uma encosta de uma montanha 
numa das mais impressionantes salinas do mundo. 
As Salinas de Maras datam do período pré-Inca e são, 
desde então, exploradas por cerca de 200 famílias 
locais, geração após geração. Os cinco mil bancos 
de água têm, em média, quatro metros quadrados 
cada de área e o máximo de trinta centímetros de 

profundidade; o fluxo de água que parte no cume 
da montanha é direcionado para um sistema de 
pequenos canais construídos de modo a que a 
água escorra gradualmente e inunde os milhares de 
depósitos que estão dispostos em forma de escada. 
Quando todos os bancos de água estão cheios, o 
fluxo é direcionado para outro local, o que permite 
que a água depositada evapore ao sol. O sal obtido 
apresenta uma cor avermelhada ou acastanhada e é 
conhecido pelas suas propriedades benéficas para 
a saúde. 
Chegada ao Vale Sagrado dos Incas, ao Hotel Casa 
Andina Premium em Valle Sagrado. Check in e 
distribuição dos quartos.
Jantar no hotel e alojamento.

4º DIA - VALE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO
Pequeno-almoço no hotel. Transporte à estação 
de caminho-de-ferro de Ollantaytambo e partida 
no comboio Vistadome para conhecer uma das 7 
Maravilhas do Mundo. Chegada à estação de Águas 
Calientes donde se saí para um pequeno trajeto de 
autocarro, do qual se tem uma vista espetacular do 
rio Urubamba que dá forma ao famoso canyon, até 
se chegar a um dos locais mais belos e fascinantes do 
Mundo – Machu Picchu – cidade perdida dos Incas, 
cujas ruínas se conservam ainda em ótimo estado 
(descoberta somente em 1911 pelo explorador 
americano Hiran Bingham). Visita guiada pelas 
ruínas e almoço no restaurante Belmond Sanctuary 
Lodge. Regresso a Águas Calientes para embarque 
no comboio de regresso à estação de Ollanta. Daqui 
continuaremos no nosso autocarro até Cusco. 
Jantar durante o percurso no Restaurante Cicciolina.
Chegada ao Hotel Casa Andina Premium em Cusco. 
Alojamento no hotel.

5º DIA – CUSCO
Pequeno-almoço no hotel. De manhã 
De manhã, visita a pé da cidade de Cusco incluindo 
a Plaza del Regocijo, Plaza de Armas, Catedral, 
o Convento de Santo Domingo – o legendário 
Korikancha (Templo do Sol) – e a cidade antiga com 
as suas ruas estreitas. 
Almoço no restaurante Pachapapa.
De tarde, visita a pé do Bairro de artesãos de São 
Brás e da igreja do mesmo nome. Regresso ao hotel.
Jantar com show no Hotel Sonesta Cusco. Regresso 
ao hotel e alojamento.

6º DIA – CUSCO/ PUNO
Pequeno-almoço no hotel. Partida em autocarro 
para a cidade de Puno. Durante o caminho serão 
realizadas algumas paragens para visita a pontos 
de interesse turístico. A primeira paragem será 
em Andahuaylillas para visita à sua bela capela. 
Continuação para Racchi, Templo do Deus Viracocha, 
no qual se destacam as suas paredes e o recinto. 
Almoço em restaurante em Sicuani seguido de uma 
breve paragem em La Raya, o pnto mais alto do 
trajeto a 4.313m de altitude, fronteira natural entre 
Cusco e Puno. Antes de chegarmos a Puno, visita do 
Museu de Pucara. 
Chegada ao Hotel Casa Andina Premium Puno ou 
similar. Jantar e alojamento no hotel.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

5.300€

745€
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um elemento da Tryvel durante toda 
a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa / 
Madrid / Lima / Madrid / Lisboa, em voos regulares da Air Europa;
• Passagem aérea em classe económica para percurso Lima 
/ Cusco – La Paz / Uyuni / La Paz / Lima, em voos regulares;
• 11 noites de alojamento em hotéis de 4****;
• 11 pequenos almoços nos hoteis;
• 23 refeições; 
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais falando espanhol;  
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante 
de 493 € (à data de 25.08.2014 – a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão da documentação);
• Seguro de Assistência em viagem;
• “Pack COVID-19”entregue a cada participante no aeroporto 
de Lisboa, contendo: 4 mascaras, 4 luvas e 01 garrafa de gel 
desinfetante.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições (para além das mencionadas como 
incluídas);
• Gratificações (bagageiros, restaurantes, motorista e guia);
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Despesas de carácter particular designados como extras.

NOTA Importante: 
A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante 
as disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa 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, tendo 
em conta a atual conjuntura internacional. 

11 A 23 MAIO DE 2021
MÍNIMO DE 20 PARTICIPANTES

7º DIA –  PUNO / LAGO 
TITICACA / PUNO

Pequeno-almoço no hotel. 
Saída de barco para um 

passeio no famoso Lago 
Titicaca, o lago navegável mais 

alto do mundo, e visita às ilhas de 
Uros, também conhecidos como 

“O Povo do Lago”. Segue-se a 
ilha de Taquile, onde a comunidade 

recebe amavelmente os visitantes, 
mantendo vivas as suas tradições, 

costumes e vestuário. Oportunidade 
para explorar a ilha e surpreender-se 

com as belas panorâmicas do lago. 
Almoço típico na ilha. Pela tarde regresso 

ao hotel. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA – PUNO / LA PAZ
Pequeno-almoço no hotel. De manhã cedo 

transporte ao Santuário de Copacabana 
para embarcar no cruzeiro de catamarã, 

e navegação até à Ilha do Sol, berço do 
Império Inca. Nesta lendária ilha visitaremos 

o Jardim, as Escadas e a Fonte do Inca. Segue-
se o Complexo Cultural Inti Wata, a maior 

atração turística privada na Bolívia, incluindo o 
museu subterrâneo Ekako, centros de medicina 

tradicional e construção de barcos de junco, os 
terraços Pachamama de agricultura Inca, um centro 
de artesanato, o abrigo Intica e a maior variedade 
de camelídeos andinos situado no mirador Manco 
Kapac. A visita ao Complexo Inti Wata também 
inclui um passeio numa enorme balsa típica de 
Totora e a visita panorâmica do Palácio Inca de 
Pilkokaina.  Continuação da viagem em catamarã 
até Porto de Chúa, almoço buffet a bordo. 
Chegada e transporte até à cidade de La Paz, 
capital da Bolívia. Jantar e alojamento no Atix 
Hotel ou similar.

9º DIA – LA PAZ
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã visita à 
capital de uma antiga civilização, que se encontra a 
72 km de La Paz. Durante a sua época de esplendor, 
Tiwanaku foi o principal centro cerimonial e berço 
da cultura andina. Estas ruínas pré-incas iniciaram 
uma série de debates arqueológicos. De acordo 
com provas de carbono 14 o surgimento desta 
cultura terá sido pelo ano 1.580 a.C. Visitaremos 
o Templo de Kalasasaya (Sol), a Porta do Sol, o 
Templo semi-subterrâneo (Terra), a Pirâmide de 
Akapana, assim como o seu museu. Almoço em 
restaurante. 
À tarde, visita ao famoso Mercado das Bruxas, a 
igreja colonial de S. Francisco e lojas de artesanato 
da rua Sagarnaga. Continuação com a Praça 
Murillo, onde se encontra a Catedral Metropolitana, 
o Palácio do Governo e do Parlamento. Em seguida, 
visita à famosa rua colonial Calle Jaen, onde se 
concentraram os principais museus. Continuação 
pelas zonas residenciais de Obrajes, Calacoto e 
La Florida. O passeio termina com uma visita ao 
espetacular Vale da Lua, oportunidade dar um 
passeio e visitar uma oficina de cerâmica. Regresso 
ao hotel, jantar e alojamento.

10ºDIA – LA PAZ / UYUNI
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o 
aeroporto e partida em voo regular com destino a 
Uyuni. Chegada, assistência e visita do cemitério 
dos comboios, da povoação de Colchani, onde é 
possível observar o processo de extração de Sal 
feito manualmente, dos Olhos de Salar, do Salar 
de Uyuni e da Ilha Incahuasi. 
Almoço pic-nic no Salar. Transporte para o Hotel 
de Sal ou similar. Chegada e check in.
Jantar e alojamento no hotel.

11º DIA – UYUNI / LA PAZ
Pequeno-almoço no hotel. Da parte da manhã 
visita ao vulcão Tunupa de onde se poderá 
observar a imensidade do Salar e ainda visita da 
Gruta Chiquini de forma circular e húmida, onde 
se podem ver as impressionantes estalactites 
e estalagmites. De seguida continuamos o 
passeio com o museu em Chantani e as múmias 
de Coquesa. Regresso a Uyuni, almoço num 
restaurante. Transporte para o aeroporto e partida 
em voo regular com destino a La Paz. Chegada, 
recepção e transporte para o Atix Hotel ou similar. 
Jantar e alojamento no hotel.

12º DIA - LA PAZ / LIMA
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para 
o aeroporto e partida em voo regular com 
destino a Lima. Chegada, receção e transporte 
ao conhecido Café del Museo, restaurante 
contemporâneo situado no Museu Larco, e que 
se visitará após o almoço. O museu está instalado 
numa mansão do séc. XVIII, construída no cimo 
de uma pirâmide pré-colombiana, do séc. VII. 
Oportunidade para ver as colecções e tesouros do 
museu. De tarde, visita da Huaca Pucllana, centro 
cerimonial da cultura de Lima, e em San Isidro, 
centro financeiro da cidade, admiraremos a Huaca 
Huallamarca, antigo santuário pré-inca. Jantar em 
restaurante e transfer ao aeroporto. Assistência 
nas formalidades de embarque.

13º DIA - LIMA / SÃO PAULO / LISBOA
00h10 - Partida em voo regular Latam, com 
destino a São Paulo. Refeições e noite a bordo. 
07h15 – Chegada a São Paulo, e durante o tempo 
de escala, visita panorâmica da cidade de São 
Paulo. 
A capital financeira da América Latina é uma 
cidade vibrante, cosmopolita e, embora moderna, 
tem bairros e recantos antigos que contrastam 
com o bulicio da vida moderna. Destaque para a 
Avenida Paulista, o bairro dos Jardins, a Catedral, 
a arquitetura modernista entre outros locais, 
como o Parque Ibirapuera (o mais visitado da 
América do Sul) e Vila Mariana.
Almoço em restaurante já perto do aeroporto.
Formalidades de embarque.
17h25 – Continuação da viagem em voo regular 
Latam com destino a Lisboa. 

14º DIA - – CHEGADA A LISBOA
Chegada a Lisboa, pelas 06h50. 

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT


