
 

Peru - Tesouros do Norte 
 

 1º Dia – Origem / Trujillo 
Embarque com destino a Trujillo, recepção e traslado ao hotel. Acomodação no hotel . 

 2º Dia – Trujillo – Templo do Sol e da Lua, Chan Chan, El Brujo - Chiclayo 
Após café da manhã visita aos Templos do Sol e da Lua. Continuamos à cidade de Chan Chan, construída inteiramente de 
ladrilhos de adobe, parada na Huaca do Dragão, visita ao templo piramidal de adobe consagrado ao Arco Íris. Almoço e visita 
ao balneário de Huanchaco. Continuação ao “El Brujo”, importante complexo Mochica, regresso ao hotel. Traslado à estação 
para embarque no ônibus com destino a cidade de Chiclayo, chegada e acomodação no hotel.  

 3º Dia - Chiclayo – Visita a Sipan 
Café da manhã. Visita ao complexo arqueológico do Senhor de Sipan e Huaca Rajada, que é um dos achados mais importantes 
dos últimos anos. Por possuir grande valor é comparado com a tumba do Faraó Tutancâmon de Egito. Ali se encontram os 
restos mortais de um Senhor de hierarquia pertencente à Cultura Moche. Tarde livre. Pernoite no hotel. 

 4º Dia – Chiclayo - Chachapoyas 
Após café da manhã, saída desde Chiclayo até Chachapoyas (2,344m de altitude). Box Lunch incluso. Chegada no final da 
tarde. Acomodação no hotel..  

 5º Dia – Chachapoyas 
Café da manhã e saída para outro interessante passeio que nos permitirá observar os prédios funerários de Revash,  
localizados no alto de uma montanha. Continuação a Leymebamba para visitar o Museu do Centro Mallqui que oferece uma 
valiosa coleção de 200 múmias encontradas na Lagoa dos Condores. Retorno ao hotel. 

 6º Dia – Chachapoyas – Kuelap - Chachapoyas  
Café da manhã, visita de Kuelap, uma espetacular cidade mural pré-Inca localizada na parte mais alta de uma montanha com 
precipícios.  Incríveis descobrimentos recentes em áreas próximas nos falam de Kuelap e sua história, que tem chamado a 
atenção de arqueólogos, revistas internacionais e companhias televisivas. Almoço snack incluso e retorno ao hotel.  

 7º Dia – Chachapoyas - Chiclayo 
Café da manhã e retorno a Chiclayo. Almoço snack incluso.. Chegada a Chiclayo no fim da tarde. Pernoite no hotel. 

 8º Dia – Chiclayo / Cidade de origem 
Café da manhã e saída com destino ao aeroporto. Embarque para a cidade de origem. 

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local." 

SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS) 

Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 

Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem. 

Cidadãos brasileiros podem ingressar no Peru com o RG original, desde que tenha emissão inferior a 10 anos (não há a 
obrigatoriedade de apresentar o passaporte). 

Não são aceitos documentos como Carteira Nacional de Habilitação ou documento de Registo Profissional. 

Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país 
visitado. 
 
INCLUI:  
Traslados, excursões e visitas detalhadas no pacote 
07 Noites de hospedagem com café da manhã  
Almoço conforme informado no pacote 
Guias profissionais e ônibus de turismo nos passeios, 
Ingressos aos atrativos 
Taxas hoteleiras e serviços 
Assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagens aéreas. 


