Mundo Inca
Dia a Dia
1º dia - Lima
Chegada em Lima, recepção no aeroporto e traslado ao hotel escolhido. Restante do dia livre
para atividades independentes. Hospedagem. Dependendo do horário de chegada em Lima,
sugerimos (não incluso), passeio panorâmico pela cidade de Lima.
2º dia - Lima/ Paracas
Café da manhã. Bem cedo, traslado ao terminal de ônibus e embarque no serviço especial de
ônibus regular turístico com destino a Paracas (aprox.. 4 horas). Chegada e recepção. Visita à
Reserva Nacional de Paracas e o Centro de Interpretação e ás praias La Catedral, Lagunilla,
Roja, Yumaque e área de Turritelas. Hospedagem em Paracas.
3º dia - Paracas/ Nazca
Café da manhã. Sairemos bem cedo com destino ao píer, local onde começará nossa excursão
de quase 2 horas em lancha para as Ilhas Ballestas, localizadas em frente à costa da Reserva
Nacional de Paracas o maior santuário natural de nossa costa. Estas duas belas ilhas são o lar
de milhares de aves migratórias, as quais compartilham seu habitat com colônias de inquietos
lobos marinhos. Durante a travessia até as ilhas, faremos uma parada para apreciar o
misterioso desenho conhecido como O Candelabro, esculpido nas encostas de uma das dunas
da costa. Em horário oportuno, embarque em ônibus regular turístico com destino a cidade de
Nazca (214 km). Chegada e traslado ao hotel.
4º dia - Nazca/ Arequipa
Café da manhã. Traslado ao aeródromo para embarque em pequeno avião para desfrutar do
sobrevoo pelas incríveis Linhas de Nazca, localizadas nas pampas de mesmo nome. Ali é
possível ver numerosos geoglifos representando figuras de animais e plantas, distribuídos em
meio a um emaranhado de outros traços como retas, trapézios, triângulos e espirais gravados
sobre o solo e que permaneceram preservados por cerca de 2.000 anos. Em horário oportuno,
embarque em ônibus regular turístico para a cidade de Arequipa (569 km). Chegada e traslado
ao hotel (Importante dependendo do horário de partida do ônibus, a noite poderá ser a
bordo do ônibus).
5º dia - Arequipa
Café da manhã. Passeio percorrendo a Praça de Armas, rodeada das construções mais
representativas da cidade, visita a Igreja da Companhia de Jesus, templo que constitui o mais
antigo e importante testemunho de arquitetura religiosa com utilização do silhar. Continuação
pelos típicos bairros de Carmen Alto e Yanahuara, com seu famoso mirante, de onde
teremos uma vista espetacular dos vulcões Misti, Chachani e Pichu-Pichu, assim como da
cidade de Arequipa. Logo, após visita ao Monastério de Santa Catalina, fundado em 1580, nos
tempos do vice-rei Toledo, com seus mais de 20,426 m2, onde poderemos apreciar seus
claustros, pitorescas ruas e praças, que tem permanecido intactos com o passo dos séculos,
assim como conhecer a forma de vida do seleto grupo de religiosas que o
habitava. Hospedagem em Arequipa.

6º dia - Arequipa/ Puno
Café da manhã. Em horário pré-determinado, saída com destino a Puno em ônibus regular
turístico (300 km). Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
7º dia - Puno
Café da manhã. Pela manhã, excursão de dia completo pelo Lago Titicaca. Nossa primeira visita
serão as ilhas flutuantes dos Uros, conhecidos também como O Povo do Lago. Estas ilhas são
construídas com capas de totora um tipo de junco abundante na região do lago - e servem
como moradia e centros de comércio para os nativos de mesmo nome que transitam em
balsas construídas artesanalmente. Continuação para a Ilha Taquile, comunidade que recebe
os turistas de forma amável e mantém vivos os seus costumes, as suas tradições e seus
coloridos trajes usados à moda antiga. Os habitantes desta ilha são artesãos hábeis e colocam
em cada um de seus trabalhos as técnicas desenvolvidas durante séculos por seus ancestrais.
Almoço incluso. Hospedagem em Puno.
8º dia - Puno/ Cusco
Café da manhã. Em horário pré-determinado, traslado para o terminal de ônibus, onde se
iniciará nossa viagem em ônibus regular turístico com destino a Cusco (387 km), onde você
terá a oportunidade de desfrutar das maravilhosas paisagens dos vales próximos. Faremos
uma parada em La Raya, o limite natural entre Cusco e Puno, a partir de onde tiraremos
excelentes fotografias. Visitaremos também as ruínas Raqchi, conhecidas como o templo do
deus Wiracocha, e o povoado de Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja datada do século
XVII que abriga um impressionante órgão decorado com anjos e querubins. Almoço no trajeto.
Chegada em Cusco à tarde e traslado para o seu hotel. Hospedagem.
9º dia - Cusco
Café da manhã e manhã livre. Pela tarde, visita a cidade de Cusco, declarada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, a qual possui uma essência muito particular. O passeio começará
no templo Koricancha, antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito
de tempo depois a ordem dos Dominicanos construiu uma maravilhosa igreja que ainda
permanece no local. Depois, percorreremos a Praça de Armas e continuação até a Fortaleza de
Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos enormes muros de pedra talhada, localizada
num lugar estratégico, sobre uma colina, com uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita
termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes
centros religiosos e administrativos Inca. Para finalizar, visitaremos a oficina de arte Inka's
Expresion na qual apresenta os artistas trabalhando têxtis, prata, pintura e madeira, a visita
ideal para entender a arte andina. Hospedagem em Cusco.
10º dia - Cusco/ Valle Sagrado
Descubra o melhor do Vale Sagrado dos Incas através desta rota que começa na Sacada do
Inca, em Chinchero, um belo lugar, com uma vista impressionante, onde doze famílias ainda
conservam seus costumes tradicionais, e mostram a forma ancestral em que processam a lã,
para obterem as cores tão vivas em seus têxtis. Seguimos para Ollantaytambo, um dos
complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, e um dos poucos lugares
onde os conquistadores espanhóis perderam uma grande batalha, muito conhecida por suas
"plataformas" (terraços construídos nas encostas das montanhas voltados para a agricultura).
Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz, que também serviu como templo. Depois
passaremos pelo povoado de Ollantaytambo, "a única cidade inca vivente", com suas ruas

estreitas e de pedras, que ainda são habitadas desde o século 13. Incluso almoço. Hospedagem
no Valle Sagrado.
11º - Valle Sagrado/ Machu Picchu/ Cusco
Café da manhã. Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo Machu
Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos uma vista impressionante
das paisagens do Vale Sagrado de Urubamba. Na chegada a Aguas Calientes, nossos
colaboradores o ajudarão em seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma
experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por um guia
turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário
combinado, desceremos ao povoado de Aguas Calientes. Almoço incluso. À tarde, embarque
no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores estarão esperando na
estação para levá-lo até seu hotel. Hospedagem em Cusco.
12º - Cusco
Café da manhã. Café da manhã. Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto.

