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1º Dia Portugal / Lima
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Lima, via uma cidade de ligação. Noite a bordo.
2º Dia Lima
Assistência à chegada e transporte ao Hotel (check-in às 15h). De tarde, visita guiada pela cidade de Lima, fundada em 1535 por Francisco Pizarro. Visita ao centro
histórico com destaque para o Passeio da República, Praça San Martin, Praça Maior, Palácio do Governo, Catedral, Palácio do Arcebispo, Palácio Municipal e ruas
antigas com mansões coloniais e varandas de estilo mourisco. A visita continua pelas mais tradicionais zonas residenciais de Lima, El Olivar de San Isidro (com
oliveiras trazidas de Espanha no século XVI), Parque Central de Miraflores e Parque do Amor, para terminar com uma espectacular vista do Oceano Pacífico.
Regresso ao hotel. Alojamento.
3º Dia Lima
Dia livre em Lima. Alojamento.
4º Dia Lima / Arequipa
Em hora a combinar localmente transporte ao aeroporto e partida no voo com destino a Arequipa. Chegada e transporte ao hotel. De tarde, saída para visita da
cidade, destacando-se a Praça de Armas, Catedral, Igreja e Claustro da Companhia, Templo de São Francisco, Bairro típico de São Lázaro, Igreja da Companhia de
Jesus e Bairro Colonial de Yanahuara. Visita ainda ao Mosteiro de Santa Catalina que esteve encerrado durante séculos ao público. Hoje em dia encontra-se
restaurado e aberto aos turistas, para permitir apreciar como era a cidade de Arequipa do século XVII. Visita das suas praças, jardins, claustros no meio de enormes
muralhas, lavandarias rústicas de pedra e Celas. Regresso ao hotel e alojamento.
5º Dia Arequipa / Cusco
Em hora a combinar, transporte ao aeroporto e partida para Cusco. Chegada e transporte ao hotel. De tarde, saída para visita ao Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman, composto por 4 unidades arqueológicas: Tambomachay, que foi o principal local sagrado do elemento da água; Pucapucara, ponto de Controlo
Militar; Quenko, amostra do carácter místico dos homens da época e Sacsayhuaman, zona principal que teve múltiplos usos (Fortaleza, Centro Religioso e Centro de
Hospedagem). De seguida continuação da visita da cidade onde se pode apreciar a Praça das Armas, chamada antigamente de Huacaypata e actualmente rodeada
por 3 tipos de arquitectura (Palácios Incas, Casas Coloniais e Construções Republicanas), a Catedral (onde se pode encontrar pinturas da Escola Cusquenha e do
Renascimento) e o Koricancha (Centro Militar e Religioso do Império Incaico e Templo do Sol). Regresso ao hotel. Alojamento.
6º Dia Cusco / Vale Sagrado dos Incas
Após o pequeno-almoço, saída para visita ao Vale Sagrado dos Incas. Saída até à aldeia de Chincheros, a mais típica e pitoresca do Vale Sagrado. Chegada e visita
ao complexo arqueológico Inca. A seguir, visita a Moray, complexo arqueológico Inca composto por colossais terraços concentricos simulando um anfiteatro. Após o
almoço, continuação da visita ao fabuloso complexo arqueológico de Ollantaytambo, importante para o Incas como centro militar, religioso e agrícola. Alojamento.
7º Dia Vale Sagrado dos Incas / Machu Picchu / Cusco
Após o pequeno-almoço, transporte à estação de comboios e partida para Águas Calientes. Pelo caminho poderá apreciar o Vale de Urubamba, banhado pelas
águas do rio Vilcanota e coroado pelos picos cobertos de neve da Cordilheira ?La Verónica?. Chegada a Águas Calientes e subida de autocarro até á cidade perdida
de Machu Picchu. Visita guiada da cidadela, situada a 2400 metros de altitude e a 112 quilómetros de Cusco. A visita inclui: sector agrícola, urbano, religioso,
Intiwatana, fontes sagradas, etc. Após o almoço, tempo livre para poder desfrutar da magnífica paisagem. Em hora a combinar localmente regresso de comboio a
Cusco. Chegada e alojamento.
8º Dia Cusco / Lima / Portugal
Em hora a combinar, transporte ao aeroporto e partida para Lima. Chegada e ligação ao voo internacional de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
9º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento em Hotéis da Categoria Escolhida em regime de pequeno-almoço
2 Almoços (sem bebidas)
Visitas em regular, de acordo com o Programa e com guias locais em espanhol
Taxas hoteleiras e Iva
Seguro Multiviagens
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Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Taxa de aeroporto local (5,81 Usd por voo, pagos localmente - sujeito a alteração sem aviso prévio)
Taxa de saída do Peru (31,00 Usd, pagos localmente - sujeito a alteração sem aviso prévio)
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