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O melhor de Peru – Lima, Arequipa, Colca, Puno, Cusco, Machu Picchu, Cusco, Lima 
10-19 de setembro 2015  

PROGRAMA 
1o. dia – 10 de setembro - LIMA 

Chegada no aeroporto Internacional Jorge Chavez, após as formalidades de imigraçao e 
alfandega, traslado ao Dazzler Hotel. 

2o. dia – 11 de setembro - LIMA – AREQUIPA 
Café da manhã no hotel.  Traslado ao hotel ao aeroporto para voo a Arequipa (voo não incluido 
veja abaixo).  
Sugestao de voos: Lan Chile 2117 partida de Lima 06:00hs chegada em Arequipa 07:30hs 
Ou  Avianca 815 partida 05:00hs chegada em Arequipa 06:30hs 
Chegada em Arequipa, traslado ao Casa Andina Private Hotel.  
City tour de Arequipa, a “cidade branca”. Visita ao convento de Santa Catalina que foi 
considerado uma cidade dentro de uma cidade, fundada em 1580 e aberto ao público em 1970. 
Regresso ao hotel.  Pernoite no Casa Andina Private Hotel. 

3o. dia – 12 de setembro - AREQUIPA – COLCA 
  Café da manhã no hotel.   

Partida pela manha de Arequipa via Yura para o Chachani, Pampa de Arrieros, Reserva 
Nacional de Pampa Cañahuas onde verão vicunhas, continuando por Vizcachani, Pampas de 

Toccra onde veremos uma diversidade de passarios.  O tour continua por Chucura até alcançar 
Patapampa (4800 masl) e Mirador de los Andes onde veremos os vulcões que circundam 
Arequipa. Descendo a Chivay, chegada e traslado ao Hotel El Refugio.  

4o. dia – 13 de setembro - COLCA – PUNO 
Após o café da manhã, de madrugada, partida para o incomparável Mirador Natural dos Condors 
onde verão um dos maiores “canyons” do mundo e o voo dos condors, o rei da área. 
No regress visitaremos as cidades de Maca, Achola, Yanque, etc. Regresso a Chivay  
A tarde partida para Puno. Poderemos observar diversas paisagens dos Andes, como florestas 
de pedra, lagoas imensas com uma variedade de pássaros, aldeias pequenas da área, as 
cidades de  Imata, Santa Lucia e a cidade de Juliaca. Após uma viagem de 6 horas chegaremos 
a Puno. Traslado ao Hotel Jose Antonio ou Casa Andina Private hotel.  

5o. dia – 14 de setembro - PUNO 
Café da manhã no hotel.   
Esta manhã iremos visitar as tumbas Sillustani a 34 km da cidade de Puno do alto do Lago 
Umayo.  As Chullpas foram construidos pelos Collas, alguns dos quais de mais de 12 m. de 
altura.  Usado para enterrar as personalidades mais importantes desta nação, os Chullpas 
conhecidos como Lagarto e Intiwatana são os mais significantes.  Regresso ao hotel. 
A tarde excursão ao Lago Titicaca visitando as ilhas flutuantes de Uros, feitas principalmente de 
Totora. Regresso ao hotel Jose Antonio ou Casa Andina Private. 

6o. dia – 15 de setembro - PUNO – CUSCO  
Café da manhã no hotel.  Traslado do hotel a estação de onibus.   
 07:00 hs  Partida no onibus Inka Express de Puno a Cusco.  No caminho, oportunidade de 
visitar: Pukara, la Raya, Raqchi e Andahuaylillas. Almoço incluido em restaurante local no 
caminho. 
17:00hs. Chegada estimada em Cusco (3,250 masl) e traslado ao Hotel Casa Andina private. 

7º. dia – 16 de setembro - CUSCO 
Café da manhã no hotel.  Manhã livre.     
City Tour a tarde da Cidade Imperial e visita as ruinas prox8o. imas: Kenko, um local de ritual 
com galerias subterraneas e um anfiteatro semi-circular, Puca Pucara, uma instalação militar 
feita de escadas, terraços e muros largos, Tambomachay ou banhos incas, foi aparentemente 
um local dedicado a veneração da água e um local de descanso do monarca Inca e 
Sacsayhuaman, um exemplo imponente da arquitetura miliar Inca.  Regresso ao hotel Casa 
Andina private. 

 
8º. dia – 17 de setembro - CUSCO – MACHU PICCHU – CUSCO 

Café da manhã no hotel.  Traslado a ferrovia para partida para a cidade de Aguas Calientes 
(Trem: Vistadome  ) 
Chegada, traslado de onibus as ruinas.  Entrada e visita guiada aos locais principais incluida.  
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Machu Picchu foi descoberta em 1911 pelo Americano Hiram Bingham, cidadela considerada um 
dos mais extraordinários exemplos de arquitetura paisagistica no mundo.  Almoço incluido no 
Sanctuary Lodge.  Pernoite no Casa Andina private Hotel. 

9o. dia – 18 de setembro - CUSCO - LIMA 
  Café da manhã no hotel. Traslado do seu hotel ao aeroporto. 

Voo Cusco - Lima. (NÃO INCLUIDO NO PREÇO) 

Lan Chile 2002 partida de Cusco 07:30hs chegada em Lima 06:55hs 

Ou 

Avianca 838 partida de Cusco 07:30hs chegada em Lima 08:55hs. 

 
Chegada, traslado ao Dazzler Hotel. 
City tour a tarde de Lima colonial e moderna passando pela Praca Principal, a Catedral, o Palácio do 

Governo, a Igreja de São Francisco e suas catacumbas, praças principais e edificios do lado colonial, 

continuando pelas zonas residenciais de San Isidro e Miraflores, terminando o passeio com uma 
vista impressionante do Oceano Pacifico.  Regresso ao Dazzler Hotel. 

10o. dia – 19 de setembro - LIMA - REGRESSO 
Café da manhã no hotel.  Traslado do hotel ao aeroporto para voo de regresso. 

**Bom regresso!**  
Preço por pessoa em quarto twin / duplo USD1933.00; suplemento quarto individual USD763.00 

Obs.: bilhetes domésticos, gorjetas, despesas pessoais inclusive bebidas durante os almoços não estao 
incluidos.  O preço dos ingressos pode mudar a qualquer hora, preço garantido no ato do pagamento.  
Prazo para pagamento: em até 7 vezes sendo a ultima prestação em 5 de julho de 2016 em dollar ou real ao 
cambio do dia depositando na conta da Turismo Classico (Sra. Liliana – 021-25233390). 
 
HOTEIS CONFIRMADOS 4*                                                                           

Lima – Dazzler Hotel – 10-11 de setembro e 18-19 de setembro       

Arequipa – Casa Andina private – 11-12 de setembro                        

Colca – El Refugio – 12-13 de setembro                                                          

Puno – Jose Antonio ou Casa Andina private – 13 – 15 de setembro                      

Cusco – Casa Andina private – 15-18 de setembro   

Trem: Cusco / Aguas Calientes / Poroy – 17 de setembro – ok. 

Bilhetes domesticos não incluidos no preço (quem tiver milhas pode aproveitar e quem for emitir o bilhete 

do Brasil muitas vezes pode-se adicionar ambos os trechos por um preço melhor). 

FLIGHTS 
TOTAL       USD   350.05   + 15 FEE = TOTAL PER PAX USD 365.05 
  1  LA2117 L 11SEP 7 LIMAQP DK7  0600 0730  11SEP  E  0 320 

S                  
  2  LA2002 L 18SEP 7 CUZLIM DK7  0530 0655  18SEP  E  0 320 S   
  
TOTAL       USD   224.97 + 15 FEE – TOTAL PER PAX USD 239.97 
  1  AV 815 Z 11SEP 7 LIMAQP DK1  0500 0630  11SEP  E  0 320 

S                  
  2  AV 838 E 18SEP 7 CUZLIM DK1  0730 0855  18SEP  E  0 319 S     
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