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herdados de geração em geração num jantar 
buffet de gastronomia peruana onde também 
teremos oportunidade de ver uma exibição de 
cavalos de passo ao ritmo “marinera”.
Regresso ao hotel e alojamento.

3º Dia - LIMA / CUZCO   
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a 
determinar, transporte em autocarro do 
hotel para o aeroporto de Lima. Assistência 
nas formalidades de embarque.
08H40 – Partida em voo doméstico da Latam 
com destino a Cuzco.
10h00 – Chegada, assistência e visita da 
cidade de Cuzco 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 Calle del Medio 
en Cusco. Segue-se a visita ao Bairro de 
artesãos de São Brás.
Continuação para o Hotel JW Marriott 
Convento 5* Jantar e alojamento no Hotel.

4º Dia - CUZCO / MACHU PICCHU / VALLE 
SAGRADO
Dia dedicado à visita do complexo arqueoló-
gico de Machu Picchu, considerado Patrimó-
nio da Humanidade pela UNESCO e uma das 
Sete Maravilhas do Mundo, situado na zona 
sub-tropical de Cuzco, ou seja, numa zona de 
selva a 2.350m. de altitude.
Após o pequeno-almoço, saída do Hotel em 
autocarro até à estação de comboios onde se 
tomará o  comboio mais luxuoso Hiram Bin-
gham e que faz o trajecto até à estação de 
Águas Calientes.
Chegada a Águas Calientes e percurso de cer-
ca de 25 minutos em autocarros ecológicos 
até Machi Picchu “a cidade perdida dos Incas” 
descoberta pelo explorador Hiram Bingham 
em 1911. Visita da antiga cidadela de Machu 
Picchu, por entre uma maravilhosa vegetação. 
Passagem pelas suas praças, templos e recin-
tos cerimoniais mais importantes, sem esque-
cer o Palácio Real e o famoso “Inti Watana”, 
o relógio solar e uma sucessão de fontes de 
água natural esculpidas na rocha. Após a visita 
descida nos autocarros ecológicos até Águas 
Calientes e almoço no Hotel Inkaterra.
De tarde, embarque no comboio Hiram Bin-
gham na estação de Águas Calientes até à es-
tação de Urubamba onde tomaremos o trans-

porte para o Hotel Tambo del Inka no Valle 
Sagrado dos Incas. Chegada ao Hotel Tambo 
del Inka 5* em Valle Sagrado.
Check in e distribuição dos quartos. Jantar no 
hotel e alojamento.

5º Dia - VALLE SAGRADO / CUZCO
Pequeno almoço no Hotel e manhã livre para 
usufruir das infra estruturas do hotel e para 
descansar. Almoço no Hotel.
De tarde, continuação através do vale para vi-
sita das Salineras de Maras. Trata-se de uma 
nascente de água quente e extremamente sal-
gada que transformou uma encosta de uma 
montanha numa das mais impressionantes sa-

1º Dia - LISBOA / 
MADRID / LIMA

Comparência no ae-
roporto para forma-

lidades de embarque. 
Partida em voo regular 

da Iberia, às 08h20 com 
destino a Madrid (*). Che-

gada pelas 10h45
Trânsito e saída em voo re-

gular da Ibéria às 13h40, com 
destino a Lima. Refeições a 

bordo.
19h30 – Chegada a Lima. Assis-

tência e transporte para o Hotel
Assistência e transporte para o 

Hotel Suissotel 5*
( * )  Não são servidas refeição ou 

bebidas nos voos Portugal-Madrid-
-Portugal.

2º Dia - LIMA
Pequeno-almoço no hotel. Saída do 

hotel para inicio da visita de cidade. 
Começamos pelo Parque do Amor, 

bairro de San Isidro onde se 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. Continuação no centro histórico 
de Lima com a Plaza Mayor. Daí pode ver-
se o Palácio Presidencial, o Arcebispado e 
a Catedral. Segue-se a Igreja Convento de 
San Francisco, um dos mais impressionantes 
complexos arquitetónicos, construído em 
1546.
Almoço no Café do Museu Larco Herrera.
Após o almoço, visita do Museu que abriga 
uma extensa coleção de cerâmica pré-inca e 
peças de arte erótica
Continuação para visita ao Museu do Ouro 
onde se encontra uma das mais singulares 
coleções de Lima. Abriga peças têxteis, 
cerâmicas e ouro de diferentes culturas pré-
hispânicas para além de uma coleção de armas 
composta por vinte mil peças de diferentes 
tempos e partes do mundo.
Continuação para o hotel, com passeio 
panorâmico aos modernos bairros de 
Miraflores e Barranco. Tempo livre.
À noite, saída do Hotel para jantar na Hacienda 
D’Paso, desfrutando das danças típicas, 
acompanhadas de um sem fim de sabores, 

Dificilmente encontrará um 
circuito andino que lhe pro-
porcione a magia da conci-
liação de uma viagem ao 
Peru e Bolívia.

Peru e Bolívia

Tesouros 
Andinos e o 
impressionante 
Império
Inca



linas do mundo. As Salinas de Maras datam do 
período pré-Inca e são, desde então, explora-
das 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 centíme-
tros de profundidade; o fluxo de água que par-
te 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 dire-
cionado para outro local, o que permite que a 
água depositada evapore ao sol. O sal obtido 
apresenta uma cor avermelhada ou acasta-
nhada e é conhecido pelas suas propriedades 
benéficas para a saúde.
Chegada a Cusco ao Hotel JW Marriott El Con-
vento en Cuzco 5*. Check in e distribuição de 
quartos. À noite, saída para jantar no restau-
rante Chicha. Regresso ao hotel e alojamento.

6º Dia - CUZCO / PUNO
Após o pequeno almoço no hotel, partida em 
autocarro privado percorrendo a fascinante 
paisagem dos Andes. A primeira paragem será 
em Andahuayylillas, uma encantadora povoa-
ção situada a cerca de 40 kms de Cuzco e que 
tem como principal atração a sua impressio-
nante igreja  conhecida como a “Capela Sixti-

na de América”, devido ao seu interior barro-
co dourado e os seus delicados frescos. Este 
monumento datado do séc. XVI tem um órgão 
de tubos original recentemente restaurado. 
Continuação até Racchi onde se encontra o 
Templo Wiracocha, un interessante edifício 
rectangular, semelhante a um muro de janelas 
e portas com 30 metros de comprimento e 20 
de altura. Apos a visita, almoço em Sicuani e 
segue-se uma breve paragem em La Raya, o 
ponto mais alto do trajecto a 4.313 metros de 
altitude. Visita da povoação de Pucará o pri-
meiro assentamento urbano cerca do Lago Ti-
ticaca e que se desenvolveu entre os anos 100 
e 200 d.C. Continuação para Puno. Chegada 
ao Hotel Casa Andina Premium Puno 4* Sup. 
Check in e distribuição de quartos.
Jantar e alojamento.

7º Dia - PUNO / LAGO TITICACA / PUNO
Após o pequeno almoço no hotel, visita pelas 
famosas Ilhas Uros no Lago Titicaca. Os Uros 
são uma antiga comunidade que povoa uma 
série de ilhotas artificiais construídas sobre 
uma base de canas de totora tecidas e que 
crescem no próprio lago. Na parte superior os 
habitantes constroem as suas casas, também 
elas feitas de juncos.
Depois de uma excursão de cerca de hora e 
meia, regresso a Puno e almoço no hotel.
Tarde livre. Jantar e alojamento no hotel.

8º Dia - PUNO / COPACABANA / ISLA DEL SOL 
/ LA PAZ (BOLIVIA)
Após o pequeno almoço, transfer da cidade de 
Puno ao Santuário de Copacabana, atraves-
sando a fronteira entre Perú e Bolivia. Visita 
ao principal e primeiro santuário e centro de 
peregrinação de Bolivia, incluindo a Basilica 
onde se encontra a Virgem Morena de Copa-
cabana, padroeira dos bolivianos. Posterior-
mente, embarque no cruzeiro catamaran para 
navegar até à Isla del Sol, berço do Império 
Inca. Nesta lendária ilha visitam-se os jardins, 
as escadarias e a Fonte do Inca. O itinerário 
continua com a visita ao Complexo Cultural 
Inti Wata, o principal atrativo turístico privado 
da Bolivia ao qual só têm acesso os turistas 
que visitam a Isla del Sol a bordo dos catama-
rans. Este atrativo inclui o Museu Subterrâneo 
del Ekako, centro de medicina tradicional y de 
construção de balsas de totora, un centro ar-
tesanal, um jardim botânico. Regresso ao ca-
tamaran para desfrutar de um almoço buffet 
a bordo e rumo a Copacabana. Finalmente 
transfer para a cidade de La Paz.
Chegada ao Hotel Atix 5*. Check in e distribui-
ção de quartos. Jantar e alojamento.

9º Dia - LA PAZ / RUINAS DE TIWANAKU / VI-
SITA DE CIDADE DE LA PAZ
Após o pequeno almoço, visita da capital de 
uma antiga civilização situada a cerca de 72 
kns de La Paz. Durante a sua época de esplen-
dor, Tiwanaku foi o principal centro cerimonial 

e berço da cultura andina. Estas ruinas pré-in-
cas iniciaram uma série de debates arqueo-
lógicos. Segundo provas de Carbono 14 esta 
cultura terá surgido pelos anos 1580 a.C.
Visita do Templo Kalasasaya (sol), a Porta do 
Sol, o Templete semi-subterrâbeo (terra), a pi-
râmide de Akapana assim como o seu museu 
onde se vê uma coleção de objetos cerâmicos 
e instrumentos de civilizações anteriores a da 
cultura Inca. Regresso à cidade de La Paz e 
almoço em restaurante.
De tarde, visita de cidade de La Paz com as 
suas ruas coloniais mais bem preservadas 
e onde se visita o Museu dos Metais Precio-
sos e o Museu Murillo. O passeio continua até 
à Praça Murillo onde se encontra a Catedral, 
o Palácio do Governo e o Congresso Nacio-
nal. Depois passeio no mercado das Bruxas 
que oferece uma janela fascinante ao mundo 
do misticismo andino. Sem dúvida uma visita 
obrigatória em La Paz será viajar no teleféri-
co para desfrutar das fantásticas vistas e do 
espetacular Valle de la Luna que conta com 
estranhas formações geológicas.
Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

10º Dia - LA PAZ / UYUNI
Breakfast box.
Transfer ao aeroporto de La Paz e partida em 
voo da Boliviana às  07h30 para Uyuni (escala 
em Cochabamba).
10h10 – Chegada a Uyuni e inicio da visita ao 
Salar com o cemitério dos comboios e a po-



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento David Coelho;
• Bolsa de documentação e saco Tryvel;
• Passagem aérea Porto e Lisboa / Madrid 

/ Lima / Madrid / Lisboa e Porto, em voos 
Ibéria e Lima / Cuzco + La Paz / Lima, em 
voos Latam;

• Passagem aérea La Paz / Uyuni / La Paz 
com voos da Boliviana Airlines;

• Assistência e transporte privativo Aeropor-
tos / Hotéis / Aeroportos;

• 13 noites de alojamento nos hoteis mencio-
nados, categoria 5* e 4* Sup., incluindo o pe-
queno-almoço diário;

• 24 Refeições conforme descrito no progra-
ma incluindo águas e café / chá, sendo que :

• 01 jantar em Lima com show de folclore e 
exibição de show de cavalos peruano de 
passo ao ritmo “marinera”;

• Visitas e excursões em autocarro com ar 
condicionado de acordo com o itinerário 
acompanhada por guia local, incluindo en-
tradas;

• No Salar de Uyuni transporte em viaturas 
4x4;

• Comboio de luxo Hiram Bingham de Cuzco 
para Machu Picchu (Águas Calientes);

• Bagageiros nos hoteis (01 peça de bagagem 
por pessoa);

• Seguro de viagem – Multiviagens VIP (MIP 
60.000,00 € e proteção extra Covid-19;);

• Água no autocarro (1 garrafa por pessoa e 
dia);

• Auriculares durante todo o percurso;
• Taxas de aeroporto e segurança e combus-

tível;
• Kit covid (Máscaras e 1 gel alcoólico).

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja como incluído de for-

ma expressa;
• Despesas de carácter particular designados 

com extras; ie bebidas durante as refeições, 
telefonemas.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO

(MÍNIMO 25 PARTICIPANTES) 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

7.750 €

2.000 €

voação de Colchani, onde é possível observar 
o processo de extração de sal à mão assim 
como o artesanato local. Visita a Playa Blanca, 
museu de sal, “los ojos de sal”, interessantes 
pontos de saída da água subterrânea do salar; 
os hexágonos de sal, formas geométricas na 
superfície do salar, montes de sal e atraves-
saremos o salar para desfrutar das paisagens.
Almoço pic-nic no salar.
Visita da Isla Incahuasi situada no coração do 
salar e a maior de um grupo de ilhas que re-
presenta um ecossistema isolado. A ilha está 
povoada por uma espécie de cactus que che-
gam a medir até 12 metros de altura, tornando 
o panorama do lugar algo impressionante. Ob-
servação do pôr do sol e continuação para o 
Hotel Palácio del Sal 5*.
Jantar e alojamento no Hotel.

11º Dia - UYUNI / COLCHANI / UYUNI
Após o pequeno almoço no hotel, saída do sa-
lar de Uyuni para visita da parte norte do salar 
onde visitaremos as Mumias Coquesa, restos 
arqueológicos de uma pequena gruta do Vul-
cão Tunupa de onde se poderá observar a 
imensidade do salar além de visitar a Cueva 
de Chiquini, de forma circular e húmida onde 
se vêem as impressionantes estalagmites e es-
talactites. Almoço em restaurante.
Regresso ao Hotel Palácio del Sal em Uyuni 5* 
Jantar e alojamento no Hotel.

12º Dia - UYUNI / LA PAZ
Após o pequeno almoço no hotel, transfer ao 
aeroporto de Uyuni para partida pelas 10h45 

de regresso a La Paz. Chegada a La Paz às 
13h15 (via Cochabamba). Transfer para o Hotel 
Atix. Almoço e de tarde continuação da visita 
da cidade de La Paz aos los “Cholets”.
Alguns anos atrás, a cidade mais alta da Bo-
lívia era considerada a mais pobre, mas hoje 
existem enormes edifícios com um estilo par-
ticular. Esses prédios têm custos muito altos 
que chegam a um milhão de dólares, segun-
do o arquiteto Freddy Mamani, que construiu 
mais de 140 casas desse novo estilo chamado 
“Cholets”.
Embarque para a estação do teleférico para 
desfrutar da experiência de ser transportado 
entre montanhas a bordo do único e mais mo-
derno meio de transporte da América do Sul. 
Duas linhas ligam as cidades de La Paz e El 
Alto. Durante o trajeto  podem obter-se vis-
tas únicas da cidade. Chegada à cidade de El 
Alto para continuar em direção ao bairro de 
Villa Adela, onde se podem ver os edifícios 
dos Cholets. Visita do interior de dois edifícios 
com salas de reuniões para apreciar a decora-
ção e o estilo arquitetónico. Regresso ao hotel.
Jantar e alojamento no hotel até à hora do 
transfer para o aeroporto.

13º Dia - LA PAZ / LIMA / MADRID
De madrugada partida para o aeroporto para 
embarcar às 04h25 com destino a Lima.
Chegada às 05h15 e continuação para o Ho-
tel Costa del Sol Wyndham Lima Airport 4*. 
Distribuição dos quartos, pequeno almoço e 
manhã para descansar.
Pelas 12h30 saída do hotel para almoço no 
Restaurante Huaca Pucllana e visita do sitio 
arqueológico Huaca Pucllana cuja pirâmide 
pré-hispânica de 25 metros de altura foi cons-
truída pela cultura de Lima entre os anos 200 
e 800 d.C. Após a visita, transfer para o ae-
roporto. Assistência nas formalidades de em-
barque.
21h10 – Partida em voo da Ibéria com destino a 
Madrid. Refeições e noite a bordo.

14º Dia - MADRID / LISBOA
14h30 – Chegada ao aeroporto de Madrid. Mu-
dança de avião.
15h40 – Partida em voo Ibéria com destino a 
Lisboa.
16h00 – Chegada a Lisboa, ao Aeroporto 
Humberto Delgado.

07 A 20 NOVEMBRO 2022



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento David Coelho;
• Assistência e transporte privativo Lima / Pa-

racas / Lima;
• 02 noites de alojamento nos hoteis mencio-

nados, categoria 5* e 4* Sup., incluindo o pe-
queno-almoço diário;

• 05 refeições conforme descrito no progra-
ma incluindo águas e café / chá;

• Sobrevoo das Linhas de Nasca;
• Passeio de barco às Ilhas Ballestas;
• Bagageiros nos hoteis (01 peça de bagagem 

por pessoa);
• Seguro de viagem – Multiviagens VIP (MIP 

60.000,00 € e proteção extra Covid-19;);
• Água no autocarro (1 garrafa por pessoa e 

dia);
• Auriculares durante todo o percurso.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja como incluído de for-

ma expressa.

NOTA : Caso o número de participantes seja 
inferior a 10 pessoas, acresceria um custo 
de 300 € por pessoa.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO

(MÍNIMO 10 PARTICIPANTES) 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

1.200 €

495 €

13º Dia - EXTENSÃO ÀS LINHAS DE NASCA E 
ILHAS BALLESTAS
Após chegada a Lima, transporte terrestre 
para Paracas.
Após quatro horas de viagem, chegada ao ae-
roporto de Pisco para desfrutar de um voo de 
uma hora e meia sobre o deserto para apre-
ciar as Linhas de Nasca. Nasca é uma pequena 
cidade que poderia passar despercebida no 
mapa se não fossem os misteriosos geogli-
fos desenhados na areia que lhe deram fama 
mundial. Um macaco, uma aranha, um condor, 
para além de linhas geométricas, todos de 
grande  tamanho, e que podem ser vistos do 
ar enquanto se tenta decifrar a sua misteriosa 
aparência. 
Depois de sobrevoar as suas montanhas, onde 
são encontrados fósseis marinhos de até 150 
milhões de anos, a sua experiência aérea ter-
mina. Uma vez em terra, para o Hotel San 

Agustin Paracas Playa Hotel 4**** em Paracas 
para almoçar e poder descansar na sua tarde 
livre. Jantar e alojamento no Hotel

14º Dia - PARACAS / ILHAS BALLESTAS / LIMA
Após o pequeno almoço no hotel, transporte 
ao cais de El Chaco para embarcar num pas-
seio de barco até às Ilhas Ballestas. É uma 
reserva natural com belas formações geológi-
cas, impressionante fauna animal e resquícios 
de culturas pré-incas. As Ilhas Ballestas abri-
gam espécies como patolas, pelicanos, leões 
marinhos, pinguins de Humboldt e outros ani-
mais fascinantes. No percurso, poderá ver de-
senhos lineares ainda inexplicáveis   na areia do 
deserto em forma de candelabro. No final do 
passeio de barco, regresso a terra e almoço.
De tarde, regresso por via terrestre a Lima di-
retamente para o Hotel Suissehotel 5*****
Após chegada ao Hotel, jantar e alojamento.

15º Dia - LIMA / MADRID
Pequeno almoço no hotel e manhã livre para 
descansar. Pelas 12h30 saída do hotel para al-
moço no Restaurante Huaca Pucllana e visita 
do sitio arqueológico Huaca Pucllana cuja pi-
râmide pré-hispânica de 25 metros de altura 
foi construída pela cultura de Lima entre os 
anos 200 e 800 d.C. Após a visita, transfer 
para o aeroporto. Assistência nas formalida-
des de embarque.
21h10 – Partida em voo da Ibéria com destino a 
Madrid. Refeições e noite a bordo.

16º Dia - MADRID / LISBOA
14h30 – Chegada ao aeroporto de Madrid. Mu-
dança de avião.
15h40 – Partida em voo Ibéria com destino a 
Lisboa.
16h00 – Chegada a Lisboa, ao Aeroporto 
Humberto Delgado.

19 A 22 NOVEMBRO 2022

Extensão às Linhas de Nasca e Ilhas Ballestas


