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Peru - Lima Gastronômica 
 

 1º Dia - Origem / Lima 
Embarque com destino a Lima. Chegada e traslado ao hotel. (check in a partir 15hs). Às 14h00 city tour colonial e moderno em 
Lima. Visitando entre outros a Plaza Mayor (Palácio del Gobierno, Catedral de Lima e Convento de Santo Domingo), terminando 
nos bairros de San Isidro e Miraflores. 

 2º Dia - Lima - Programa Gastronômico 
Pela manhã traslado do hotel ao Mercado de produtores para conhecer nossa variedade de frutas, legumes e carnes, 
aprenderemos a preparar o delicioso Ceviche e desfrutaremos do afamado Pisco Sour, ambos preparados por especialistas na 
matéria. Almoçaremos a carta comida típica peruana. À tarde realizaremos uma visita e compras pelas melhores lojas de 
artesanatos de Lima, Dédalo, Alpaca 111 entre outros, terminaremos com uma visita panorâmica do tradicional Bairro de 
Barranco. Jantar incluído. (Ver alternativas é necessário reservar antes - não inclui transfer).  

 3º Dia - Lima - Visita Museu Larco e templo de Pachacámac 
Café da manhã. Visita ao Museu Larco, que contém uma das melhores coleções privadas do Peru pré-colombino. Almoço no 
“Café del Museo” (propriedade do Chefe peruano, Gastón Acurio) para degustar um menu de comida novo andina. Pela tarde 
visita guiada as ruínas de Pachacámac. 

 4º Dia - Lima / Origem 
Em horário de acordo com o voo, embarque com destino a cidade de origem 
 
Alternativas para jantar: *** JANTAR INCLUSO NO 2º DIA, É NECESSÁRIO ESCOLHER UMA DAS OPÇÕES DE 
RESTAURANTE ABAIXO - NÃO INCLUI TRANSFER. *** 
• Comida Marinha e Internacional, Restaurante La Rosa Náutica, sobre o Oceano Pacifico com o tempero do Chefe Eduardo 
Castañon. 
• Comida Criolla, restaurante El Señorío de Sulco com o toque pessoal dos Chefes-proprietários Isabel Alvarez y Flavio 
Solórzano. 
• Comida Novo Andina e do Autor, Restaurante La Huaca, dentro do recinto do Templo Pre Inca de La Huaca Pucllana Chef 
Marilu Madueño. 
• Comida Peruano japonesa fusão La Costanera 700, excelente Restaurante de comida Nikkei, onde se combina o melhor de 
ambas cozinhas, com o toque de Humberto Sato, um dos nossos mais reconhecidos Chefes. 
• Comida Chinesa peruana no Chifa Wa Lok, herança das velhas tradições dos nossos imigrantes Chineses, provenientes, 
maiormente da província de Cantón, com aportes de ingredientes e espírito da cozinha peruana. Chefe Michael Wong. 
 
"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 na parte terrestre e aérea. 

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 inclusos guiados em espanhol ou inglês. 
 
INCLUI: Hospedagem com café da manhã nos hotéis escolhidos. Traslados aeroporto-hotel-aeroporto, tours e refeições 
descritos no roteiro dia a dia; Assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


