Peru - Grande Circuito Sul
 1º Dia - Origem / Lima
Embarque com destino a Lima. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Alojamento. Às 14h00 city tour colonial e moderno em
Lima.
 2º Dia - Lima – Paracas
Manhã livre. Em horário previamente avisado na chegada em Lima, traslado para a rodoviária e embarque em onibus regular
com destino a Paracas. Distância Lima-Paracas: 250 Km. Chegada, recepção e traslado para o hotel.
 3º Dia - Paracas – Nasca
Após o café da manhã, visita às Ilhas Ballestas, na Reserva Nacional de Paracas. O passeio de lancha a motor vai até as Ilhas
Ballestras, moradia de diversas aves como cormorões, biguás, pelicanos e gaivotas. Continuação da viagem até a cidade de
Nasca. Recepção no hotel. Pela tarde visita ao cemitério de Chauchilla, a direita do Vale das Trancas. O cemitério de Chauchilla
é uma antiga construção de mais de 1000 anos de antiguidade e pertence ao período da cultura Ica-Chincha. Retorno à cidade
de Nasca.
 4º Dia - Nasca – Arequipa
Café da manhã e traslado ao aeródromo para sobrevoar as Linhas de Nasca. O sobrevôo dura aprox 35 min e é feito em uma
pequena aeronave com capacidade para até 5 pessoas (todos sentam em janelas para poder ter os melhores angulos de cada
figura). Do alto avista-se as diversas formas como beija-flor, macaco e aranha. Traslado a estação para embarque o ônibus
regular com destino a cidade de Arequipa. Distância Nasca-Arequipa: 570 Km. Chegada, recepção e traslado ao hotel.
 5º Dia – Arequipa
Após o café da manhã visita à Múmia Juanita, ou Senhora de Ampato. Múmia natural de aproximadamente 500 anos
conservada no Museu e testemunha da prática do sacrifício de crianças aos deuses. Retorno para o Hotel. À tarde visita da
cidade e Monastério de Santa Catalina, local onde as freiras Arequipenhas viveram por mais de 400 anos. Passagem pela Plaza
de Armas, rodeada de belos arcos coloniais e pela Catedral de Arequipa. O término do tour é no Mirador de Yanahuara para
observar os vulcões Misti Chachani e Pichu Pichu. Regresso ao hotel. À tarde visita da cidade e Monastério de Santa Catalina,
local onde as freiras Arequipenhas viveram por mais de 400 anos. Passagem pela Plaza de Armas, rodeada de belos arcos
coloniais e pela Catedral de Arequipa. O término do tour é no Mirador de Yanahuara para observar os vulcões Misti Chachani e
Pichu Pichu. Regresso ao hotel.
 6º Dia - Arequipa - Canyon Del Colca – Chivay
Café da manhã e saída do hotel aprox. às 08:00 horas com destino ao Canyon del Colca. O cenário é do nevado de Chachani,
Pampa Canahuas (3000 m de altitude), reserva nacional Aguada Blanca, Mirador dos Vulcões e dos Nevados de Ampato e
Sabancaya. Chegada a Chivay e traslado ao hotel. Pela tarde visita aos Banhos termais La Calera (não inclui entrada) um lugar
rodeado de montanhas e águas quentes que caem da montanha com uma temperatura de 80°, e são resfriadas em uma
piscina de água fria chegando a 35°C. Retorno ao hotel para pernoite.
 7º Dia - Chivay – Puno
Café da manhã e saída percorrendo a margem esquerda do Rio Colca ate o Mirador da Cruz do Condor, aqui se pode ver parte
da profundidade do canion, e o majestoso voo do Condor. Visita aos povos típicos de Yanque, Maca, Pedra Maquete, tumbas
suspensas pré incas. Retorno para Chivay e saída com destino à cidade de Puno, chegada, recepção e traslado ao hotel.
 8º Dia – Puno
Manhã dedicada a uma excursão em lancha no lago navegável mais alto do mundo: o Lago Titicaca, com visita nas ilhas
flutuantes habitadas por uma população descendente dos antigos Uros (que está dedicada especialmente ao artesanato e a
pesca). Continuação até a Ilha de Taquile, localizada no lago maior, onde ainda se aprecia os costumes ancestrais deste
povoado. Regresso a cidade e pernoite.
 9º Dia - Puno – Cusco
Após café da manhã partida em ônibus turístico com guia até Cusco (386km: 8 horas Aprox.). No transcurso se avistam grandes
vales e áridos altiplanos dominados pelos majestosos cenários da cordilheira dos andes. Durante a viagem visita ao povoado
de Andahuaylillas com uma igreja do sec XVII, considerada a Capela Sixtina da América do Sul. Parada na Abra de La Raya
(com 4319 m de altitude) ponto mais alto da viagem. Chegada a Cusco e traslado ao hotel. Não inclui as taxas de visita aos
atrativos.
 10º Dia – Cusco
Manhã Livre para descanso. Tarde dedicada à visita da fortaleza de Sacsayhuaman, ao centro cerimonial de Tambomachay,
Quenco e Puca Pucara, locais que até agora são sede de práticas religiosas andinas. Depois, visita à cidade, conhecendo a
Plaza de Armas rodeada de edifícios coloniais e dominada pela majestosa catedral, o templo do Sol e o Coricancha, importante
lugar de culto do império inca.

 11º Dia - Cusco - Vale Sagrado
Pela manhã, saída com destino ao Valle Sagrado dos incas. A visita começa por Pisac, vilarejo que tem uma típica feira. Parada
para almoço (incluso). Tarde dedicada à visita da Fortaleza de Ollantaytambo. Regresso e pernoite no Vale Sagrado.
Importante: o limite de bagagem no trem Vale Sagrado-Águas Calientes é de 5Kg em bolsa flexível. Recomendamos deixar a
bagagem extra no hotel em Cusco.
 12º Dia - Vale Sagrado - Aguas Calientes
Manhã livre para caminhar e explorar o entorno. À tarde embarque em trem com destino a estação de trem de Águas
Calientes. Recepção na estação e caminhada até a hospedagem escolhida para acomodação. Tempo livre para caminhar pelo
povoado de Machu Picchu, que oferece além de uma feira típica, banhos termais.
 13º Dia - Aguas Calientes – Cusco
Ao amanhecer, subida em micro ônibus até a cidadela de Machu Picchu, situada a 2350 m de altura. Visita aos principais locais
da cidade. Após a visita, descida para o vilarejo de Águas Calientes. Almoço não incluso. Em horário oportuno, embarque no
trem com destino a Cusco. Chegada à estação e transfer ao hotel em Cusco.
 14º Dia - Cusco / Origem
Traslado Hotel-Aeroporto e embarque para a cidade de oirgem.
"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 E PERÍODO DE INTI RAYMI)
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio.
Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem.
Cidadãos brasileiros podem ingressar no Perú 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. Passeios calculados em base de tour regular guiados em espanhol ou inglês.
Passeios inclusos com guia local em espanhol ou inglês.
Valores baseados nas seguintes categorias de apartamentos:
Hotéis Categoria Turística:
Lima: La Hacienda Hotel & Casino: Standard
Paracas: Paracas San Agustin: Standard
Nasca: Casa Andina Standard: Apto Tradicional
Arequipa: San Agustin Posada del Monasterio: Standard
Chivay: Casa Andina Colca Standard: Apto Tradicional
Puno: La Hacienda Puno: Standard
Cusco: San Agustin Internacional: Apto Tradicional
Vale Sagrado: Pakaritampu: Standard
Águas Calientes: Casa Andina Machu Picchu Standard: Tradicional
Hotéis Categoria Superior:
Lima: Casa Andina Premium Miraflores: Superior
Paracas: Doubletree Hilton Paracas: Suíte Jardim
Nasca: Majoro Hotel: Standard
Arequipa: Casa Andina Premium Arequipa: Superior
Chivay: Casa Andina Colca Standard: Apto Tradicional
Puno: Casa Andina Premium Puno: Superior Vista Lago
Cusco: Casa Andina Premium Cusco: Superior
Vale Sagrado: Casa Andina Premium Vale Sagrado: Superior
Águas Calientes: Sumaq Machu Picchu Hotel: Superior de Luxe
INCLUI: Hospedagem com café da manhã em todo o roteiro. 1 noite em Lima, 1 noite em Paracas, 1 noite em Nasca, 2 noites
em Arequipa, 1 noite no Vale del Colca, 2 noites em Puno, 3 noites em Cusco, 1 noite no Vale Sagrado e 1 noite em Águas
Calientes. Traslados em ônibus de linha (regulares) ou vans entre cidades. 1 almoço no Vale Sagrado. Assistência de viagem
Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

