PERÚ

Noventur – viagens temáticas

15 a 25

PERU

Setembro a
2015

A TRADIÇÃO E O ENCONTRO COM A
CIVILIZAÇÃO INCA

11 dias
Preço por pessoa:
2900 €
inscrições
abertas
supl. indiv. 550 €
sinalização de 600 €

A DESCOBERTA DO MAIS FASCINANTE PAÍS DA AMÉRICA LATINA. A TRADIÇÃO E O ENCONTRO COM A
CIVILIZAÇÃO INCA. OS ANDES E AS SUAS MARAVILHOSAS PAISAGENS : MACHU PICHU E O LAGO TITICACA, LIMA
E CUZCO COLONIAIS, CRUZAMENTO DE POVOS E CULTURAS. E AINDA, O SOBREVOOO PELAS MISTERIOSAS
LINHAS DE NAZCA

ROTA
DAS ALDEIAS
maravilhosas paisagens das montanhas e pequenas cidades, constitui um dos
XISTO
mais belos e DE
românticos
destinos turísticos no Peru ALMOÇO a
Comparência no aeroporto da Portela às 05.00 para embarque no voo da
1º dia – 15 Setembro – terça
LISBOA / MADRID / LIMA

IB3107 06.55/09.00 com destino a Madrid. Mudança de avião e continuação
para Lima no IB 6651 12.40/18.00, refeições a bordo. Transfer para o Hotel
Casa Andina Select 4*ou similar. Alojamento. Jantar livre.

bordo.Transfer da estação em Cusco para o hotel Sonesta 4*. jantar livre.

5º dia – 19 Setembro – Sabado
PASSEIO 4X4
CUSCO
Peq.almoço no hotel.De manhã visitaremos a cidade imperial, mistura da

2º dia – 16 Setembro - Quarta
LIMA

cultura andina e espanhola. Iniciando pelo Koricancha, antigo palácio incaico

Pequeno-almoço no hotel. Visita da cidade património da humanidade com
guia local. Destaque para a Praça de Armas, o bairro colonial e a Catedral
onde se encontra o túmulo de Fernando Pizarro, depois os bairros residenciais
de Miraflores, San Isidro e Mirador e ainda o Museu Arqueológico Larco
Herrera, uma das mais importantes colecções de tesouros antigo do Perú..

e principal centro para adoração do deus sol, depois veremos a Praça de
Armas com a catedral e a bela igreja da Companhia de Jesus entre outros
coloniais. Continuamos até á fortaleza de Sacsyhuman imponente mostra da
arquitectura militar incaica, depois ainda os sitios arqueológicos de Qenko e
de onde se avistara o complexo de Puca-Pucara e veremos Tambomachay
conhecido como os banhos do Inca. Durante a visita paragem para almoço

ALMOÇO. Jantar livre. Alojamento no hotel.

livre. Regresso ao hotel, alojamento e JANTAR.

3º dia – 17 Setembro – Quinta
LIMA / PUNO/LAGO TITICACA/PUNO

6ºDIA – 20 Setembro – Domingo

Pequeno-almoço no hotel. Transfer para o aeroporto, embarque no voo com
destino a Puno. Transporte para o Hotel Jose Antonio 4*ou similar.
ALMOÇO no hotel. Transporte até à baìa para abordara uma embarcação
que o levará às ilhas de Uros e Taquille, no lago Titicaca para observar os
costumes ancestrais e tradições dos quechuas, passeio de barco nas famosas
totoras, enbarcações feitas de canas.Regresso ao hotel em Puno, JANTAR.

CUSCO / VALLE SAGRADO/PISAC/ CUSCO
Pequeno almoço. Cedo pela manhã continuamos a nossa viagem para
Ollantaytambo, centro militar, religioso e agrícola dos Incaslocalizado nas
montanhas com os seus canais de irrigação e estritas ruas.Seguindo
pelovalesagrado dos Incas chegamos ao povoado de Pisac onde aos
Domingso se realiza um colorido mercado e se encontram os povos das

4ºdia – 18 Setembro – Sexta
PUNO / CUSCO

aldeias dos andes. ALMOÇO num restaurante local. A meio da tarde regresso

Pequeno-almoço no hotel. Embarque no famoso comboio Andean Explorer

a Cusco, jantar livre.

com destino `antiga capital dos Incas, Cusco. Este percurso pelos andes num
comboio onde janelas e tectos são de vidro para que possa admirar as
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7ºDIA – 21 Setembro – Segunda
CUZCO /MACHU PICHU/CUSCO
Aapós o pequeno almoço vamos visitar Machu Pichu. A excursão começa a bordo do comboio que nos leva até Aguas
Calientes e depois subiremos em autocarro a montanha para admirar uma das maravilhas do mundo e Património da
Humanidade pela Unesco, tempo livre para admirar a zona e meditar frente à antiga e ultima morada dos Incas, a cidadela
de Machu Pichu. ALMOÇO .Regresso a Cusco tomando o comboio de novo em Aguas Calientes. Jantar livre.

8º DIA- 22 Setembro – Terça
CUZCO / LIMA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, transporte para o aeroporto. Embarque no voo com destino a Lima,
transfer para o Hotel Casa Andina . Jantar livre.

9º Dia - 23 Setembro – Quarta
Pequeno almoço. Viagem em autocarro através da Costa do Oceano Pacifico podendo admirar zonas desérticas e alguns

Condições particulares

oásis até à cidade de Pisco, o guia ao longo da estrada irá falando das diferentes civilizações e referindo os povoados que

 mínimo de 15

vão surgindo. Após a chegada e Pisco faremos um transfer para o aeroporto local para um sobrevoo em avionetas sobre
as incríveis linhas de Nazca, impressionantes geoglifos representando figuras estilizadas e gravadas no solo mas só
perceptiveis do ar. O grupo será dividido em pequenos grupos segundo o que estabelece a lei. ALMOÇO. Regresso a

participantes
 Não considerando
alterações nas datas da

Lima. Jantar livre.

viagem, o programa

10º Dia - 24 Setembro - Quinta - LIMA / MADRID
Pequeno-almoço, tempo livre, transporte para o aeroporto e embarque no voo IB6650 21.00 com destino a Madrid.

pode desenvolver-se de
forma ligeiramente

11º Dia – 25 Setembro – Sexta
MADRID / LISBOA

diferente em virtude de

Chegada a Madrid às 14.35, continuação no voo para Lisboa no voo IB 3102 15.40/15.50

constrangimentos
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

técnicos ou dos
horários locais. As

d / o no voo para Lisboa.
O PREÇO INCLUI:

O PREÇO NÃO INCLUI:

informações são

 Passagem área Lisboa/Madrid/ Lima/Madrid/Lisboa em classe económica;
pordepessoa
em em hotéis de 4* com pequeno.almoço
 Preço
09 noites
alojamento
 6 almoços; 2 jantares
 Voo doméstico Lima/ Juliaca… Cusco/Lima;
 Transportes em autocarro de turismo durante todo o percurso;
 bilhete do comboio Andean Explorer
 Sobrevoo das Linhas de Nazca
 Entradas nos locais indicados;
 Guias locais;
 Acompanhamento por guia de Noventur durante toda a viagem;
 Taxas de serviço e Iva;
 Taxas de aeroporto (525€ à data de Out 2014)




previsionais no que





Bebidas às refeições;
Taxas de saída nos aeroportos – Usd e
internacionais 32,50 sujeitas a alteração de
acordo com política governamental
Qualquer outro serviço que não conste do
programa de viagem
gratificação aos guias locais
taxa de pegada ecológica 10 Usd

. orçamento calculado ao cambio do
(Out 2014)

Usd 1.26

respeita ao programa,
aos hotéis, aos horários
dos transportes e ao
nome do guia delegado;

 Seguro de viagem.

Formalidades
Passaporte com data de

Cancelamentos: até 90 dias antes reembolso 100% pagts
60 dias antes reembolso 50% pagts
30 dias antes reembolso 25% pagts

validade mínima de 6
meses após a data do
final dos serviços
prestados.
Pagamento possivel
fracionamento em 4
partes
10 Dez 2014 - 500€
10 Março 2015 - 500€
10 Junho 2015 -500€
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