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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AM040 13 5 2.880 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 440€  TOTAL 3.320€

1º DIA:  LISBOA - MADRID - LIMA  SA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo in-
dicado. Formalidades de embarque e partida em voo com 
destino a Lima, via cidade de conexão. Chegada, assistência 
pelo nosso representante local e transfer ao hotel. Resto de 
dia livre na capital do Peru, uma cidade coberta de histó-
ria, fundada em 1535 pelo conquistador espanhol Francisco 
Pizarro. Passeie por entre ruas que evidenciam o moder-
nismo dos novos tempos e as tradições da época colonial. 
Aproveite ainda para realizar uma primeira incursão na gas-
tronomia peruana, descobrindo os novos sabores que Lima 
tem para lhe apresentar. Alojamento.
Nota: Ainda que alguns voos intercontinentais cheguem a 
Lima na madrugada do 1º dia, os quartos só estão disponí-
veis a partir das 14h00. Como tal, pode solicitar a reserva 
de uma noite extra para ter os quartos logo disponíveis à 
chegada ao hotel. Da mesma forma, pode ainda alterar a 
visita da cidade prevista para a manhã do 2ºdia para a tarde 
deste dia de chegada. 

2º DIA:  LIMA  APA
Pequeno-almoço. Pela manhã, saída para visitar a cidade 
de Lima, conhecendo as principais ruas, praças e avenidas. 
O tour começa no Parque do Amor em Miraflores, um lu-
gar com uma espetacular vista sobre o Pacífico. Passagem 
por Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura de Lima 
(visita incluída). Continuação até à Praça de Armas onde 
poderá encontrar o Palácio do Governo e o Palácio Munici-
pal. Oportunidade de admirar a Catedral e desfrutar de um 
passeio a pé até ao Convento de Santo Domingo. Regresso 
ao hotel. Tarde livre. Alojamento.

3º DIA:  LIMA - CUSCO  APA
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, transfer ao aero-
porto para embarque em voo regular com destino à cidade 
de Cusco. Resto de manhã livre na capital dos Incas para 
que se possa adaptar aos 3500 metros de altitude. Cen-
tro da cultura indígena Quechua nos Andes, uma simples 
caminhada pelo centro histórico é uma viagem ao tempo 
colonial pintada pelas cores garridas dos tecidos tradicio-
nais peruanos. De tarde, visita da Praça de San Cristóbal, 
desfrutando do incrível panorama sobre a cidade, e do 
Mercado de San Pedro, conhecendo os produtos e sabores 
locais. Seguimos para o Templo do Sol, Korikancha. Conta 
a lenda que este templo estava coberto de ouro quando os 
conquistadores espanhóis aqui chegaram. Conheça a Igreja 
de Santo Domingo e desca a pé desde San Blas, o bairro 
dos artesãos, até à rua Hatun Rumiyoc. Durante o passeio, 
passagem pelo Palácio Arcebispal e tempo livre para admi-
rar a famosa Pedra dos Doze Ângulos. Para finalizar, tempo 
de conhecer a Praça de Armas e visitar a Catedral, repleta 
de obras e pinturas coloniais de valor inestimável. Regresso 
ao hotel. Alojamento.

4º DIA:  CUSCO  APA
Pequeno-almoço. Saída até ao Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman. Visita da fortaleza homónima, admirando 
as enormes rochas (até 4 metros de altura) que foram utili-
zadas na sua construção. De seguida, visita de Q’enqo, um 
antigo templo do Puma onde poderá observar um altar de 
sacrifícios, e de Tambomachay com as suas fontes sagra-
das de vida e saúde. No caminho, vista panorâmica de Puca 
Pucará, centro administrativo e militar. Regresso ao hotel. 
Tarde livre para continuar a descobrir a cidade. Alojamento.
 

tantes museus da cidade. A partir daqui, continuação até 
à réplica do templo semi-subterrâneo da cultura Tiwanaku. 
Passagem pelas zonas residenciais de Obrajes, Calacoto e 
Florida. O tour termina com uma visita ao espetacular Valle 
de la Luna, uma “paisagem lunar” composta por formações 
rochosas muito peculiares. Breve caminhada e visita de 
uma fábrica de cerâmica onde poderá assistir a uma de-
monstração deste ofício. Alojamento.

11º DIA:  LA PAZ (YUNGAS - COROICO)  MP
Pequeno-almoço e partida para os vales subtropicais de 
Yungas. Ao longo de um caminho serpenteante, passagem 
por La Cumbre, o ponto mais alto entre La Paz e a região 
de Yungas. A uma altitude de 4650m é possível observar 
algumas montanhas nevadas. Descida até aos vales subtro-
picais, apreciando uma mudança espetacular na vegetação 
envolvente. Ao terminar o caminho de asfalto, o trajeto tor-
na-se mais interessante no meio de uma paisagem verde 
com a presença de rios e uma temperatura cada vez mais 
quente. Aos 1160m, o cenário já é composto por árvores 
de frutos, plantações de café e de coca. A meio da man-
hã, chegada ao Refúgio Animal de Senda Verde, um lugar 
dedicado a todos os animais resgatados dos caçadores fur-
tivos. Durante a visita, observe os diversos tipos de mamí-
feros, répteis e aves no seu habitat natural. Continuação até 
à povoação de Coroico. Almoço num hotel local e tempo li-
vre para descansar e desfrutar da piscina. De tarde, passeio 
por esta povoação turística caracterizada pela presença de 
grupos afro-bolivianos. No final do dia, regresso à cidade 
de La Paz. Alojamento.      

12º DIA:  LA PAZ - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto para embarque em voo com destino à sua cidade de 
origem, via cidade(s) de conexão. Noite e refeições a bordo. 

13º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços.

Bolívia, conhecendo o Museu subterrâneo de Ekako, os cen-
tros de medicina tradicional e de construção de barcas de 
totora (planta utilizada no fabrico destas barcas e na cons-
trução das ilhas flutuantes dos Uros). Descubra os terraços 
de Pachamama de agricultura inca, um centro artesanal, 
o refúgio Intica e o miradouro Manco Kapac onde poderá 
encontrar uma grande diversidade de camelídeos andinos. 
Passeio a bordo de uma típica embarcação de Totora e vi-
sita panorâmica do Palácio Inca de Pilkokaina. No final da 
visita, regresso ao catamarã e navegação com destino ao 
Porto de Chúa. Almoço buffet a bordo. Desembarque e 
continuação em autocarro até à capital da Bolívia – La Paz. 
Chegada e transfer ao hotel. Alojamento. 
    
10º DIA:  LA PAZ (TIWANAKU)  APA
Pequeno-almoço e partida para visitar Tiwanaku, o princi-
pal centro cerimonial e o berço da cultura andina. Situadas 
a apenas a 72 km de La Paz, estas ruínas pré-incas deram 
início a uma série de debates arqueológicos sobre a data do 
surgimento desta cultura. Visita do Templo de Kalasasaya 
(Sol), da Porta do Sol, do pequeno Templo Semi-Subte-
rrâneo (Terra), da Pirâmide de Akapana e do Museu onde 
se encontra uma impressionante coleção de objetos de 
civilizações antigas. Regresso a La Paz. Situada a uma al-
titude de 3660m, a capital boliviana deve ser saboreada 
tranquilamente para descobrir os recantos e cenários que 
espelham a sua beleza singular. De tarde, visita do famoso 
Mercado das Bruxas, da Igreja Colonial de São Francisco e 
das lojas de artesanato da Rua Sagarnaga. O passeio conti-
nua pela Praça Murillo onde se encontram a Catedral Metro-
politana, o Palácio do Governo e o Parlamento. Visita ainda 
da famosa rua Jaén onde se concentram os mais impor-

5º DIA:  CUSCO (VALE SAGRADO)  MP
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao Vale Sa-
grado dos Incas. No percurso, visita de Awanacancha. Ali-
mente lamas e alpacas e observe as técnicas de tecelagem 
e tinturaria da povoação local. Visita ao mercado típico de 
Pisac, famoso por ter um pouco de tudo no que ao artesa-
nato local diz respeito. Tempo livre para passear por entre 
as múltiplas bancas, realizar algumas compras e/ou provar 
pão e empadas em forno de lenha. Almoço. De tarde, con-
tinuação até Ollantaytambo, uma povoação pitoresca ha-
bitada desde o período Inca. Visita do templo homónimo 
utilizado como fortaleza durante a resistência à conquista 
espanhola. Regresso a Cusco. Alojamento.  

6º DIA:  CUSCO (MACHU PICCHU)  MP
Pequeno-almoço. Transporte à estação de caminhos-de-fe-
rro. Embarque numa viagem com destino à cidade perdida 
dos Incas a bordo de um comboio em classe Expedition. 
Machu Picchu, descoberto em 1911 pelo explorador nor-
te-americano Hiram Bingham, é considerado Património 
Mundial pela Unesco e figura entre as atuais 7 Maravilhas 
do Mundo. Chegada à estação de Aguas Calientes e subi-
da de autocarro através de um caminho intrincado, des-
frutando de uma vista espetacular sobre o rio Urubamba. 
Chegada à cidade perdida dos Incas. Explore os incríveis 
terraços, escadas, recintos cerimoniais e áreas urbanas, e 
sinta a energia mística deste lugar. Almoço em restaurante 
local. De tarde, regresso de comboio e continuação para 
Cusco. Alojamento.

7º DIA:  CUSCO - PUNO  MP
Pequeno-almoço. Partida em autocarro turístico com 
destino a Puno, a capital folclórica do Peru. No caminho, 

paragem em Andahuaylillas, a “Capela Sistina” da Améri-
ca do Sul devido aos seus belos frescos. Continuação até 
Racchi, Templo do Deus Wiracocha, no qual se destacam 
os enormes muros e paisagens do recinto. Paragem em La 
Raya, fronteira natural entre Cusco e Puno, para almoçar e 
desfrutar das vistas encantadoras. Antes de chegar a Puno, 
visita do Museu de Pucará onde poderá comprar um dos 
clássicos “Toritos de Pucará”, uma peça de cerâmica carac-
terística desta região. Ao final da tarde, transfer ao hotel.   
Alojamento.  

8º DIA:  PUNO (ILHAS UROS  E SILLUSTANI )  APA
Pequeno-almoço. Saída até ao porto e embarque num pas-
seio pelo Lago Titicaca, o único lago navegável a quase 4 
mil metros de altitude. Navegue até às ilhas flutuantes dos 
Uros, uma surpreendente comunidade indígena que vive no 
lago. Conheça estas ilhas artificiais feitas à base da planta 
de Totora e descubra uma povoação de trajes coloridos e 
tradições ancestrais. Veja o dia-a-dia dos Uros representa-
do nas mais variadas peças em lã e observe as belas vistas 
do lago. Regresso ao hotel. De tarde, visita do cemitério 
pré-inca dos Chefes Hatun Colla em Sillustani, nas margens 
do Lago Umayo. Fotografe os torreões funerários, ou “Chu-
llpas, que chegam a atingir uns impressionantes 6 metros 
de altura. Alojamento.

9º DIA:  PUNO - LAGO TITICACA - LA PAZ  MP
Pequeno-almoço. Ao início da manhã, saída até ao San-
tuário de Copacabana. Embarque num cruzeiro em cata-
marã no Lago Titicaca até à Ilha do Sol, berço do império 
Inca. Uma lendária ilha onde poderá visitar o Jardim, as 
Escadas e a Fonte do Inca. De seguida, visita ao Complexo 
Cultural Inti Wata, um dos principais pontos turísticos na 

MACHU PICCHU

LAGO TITICACAVALE DA LUA - BOLÍVIA

CHÁ DE COCA

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. 
Guias locais em espanhol ou inglês.
Preços não se aplicam em eventos especiais, feriados e Feiras.
Viagem de comboio e autocarro até Machu Picchu e autocarro 
turístico Cusco – Puno em serviço regular/sem guia.

Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE TURÍSTICA PRIMEIRA
Lima El Tambo 2 Jose Antonio Lima

Cusco Anden Inca / Taypikala San Agustín Dorado

Puno La Hacienda Plaza Sonesta Posada del Inca

La Paz Rey Palace / LP Columbus Ritz

TAXAS PAGAMENTO LOCAL
Pagamento obrigatório local (orientativos) PERU BOLÍVIA
Por voo doméstico  9 USD 4 USD
Taxas de saída internacional 35 USD 30 USD

Passaporte com validade superior a 6 meses à data de regresso. 

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

ABRIL 2019 A MARÇO 2020

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

MONGÓLIA

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
JAPÃO

COREIA
DO SUL

COREIA
DO NORTE

TAIWAN

IRÃO

PAQUISTÃO

ÍNDIA

BUTAN
NEPAL

MYANMAR

BANGLADESH

SRI LANKA

VIETNÃ

TAILÂNDIA

LAOS

FILIPINAS
CAMBOJA

MALÁSIA

INDONESIA
PAPUA

AUSTRÁLIA

NOVA ZELÂNDIA

GRÉCIA TURQUIA

SÍRIA

JORDÂNIA

ARÁBIA SAUDITA

LÍBANO

ISRAEL

CATAR

IRAQUE

KUWAIT

OMÃ

IÉMEN

U. A. E.

TUNÍSIA

EGITO

MARROCOS

ETIÓPIA

QUÊNIAUGANDA

TANZÂNIA

MADAGÁSCAR

ZIMBABWE

ZÂMBIA

MOÇAMBIQUE

ÁFRICA DO SUL

NAMÍBIA
BOTSWANA

ARMÉNIA

CAMARÕES

MAURÍCIA

Ilhas SEYCHELLES

Ilhas MALDIVAS

POLINÉSIA FRANCESA

Ilha de Tasmania

Ilha de Java Ilha de Bali

Ilha de Sumatra

rarce1@live.com.mx

Ilha de Zanzibar

Tahití

Bora Bora

Lima

PERU

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AM040

VOOS

 HOTÉIS TURÍSTICA
Preço Base Lisboa 2880
Total com Taxas Aeroporto : 440 3320
Supl. Quarto Individual 410

 HOTÉIS PRIMEIRA
Preço Base Lisboa 3125
Total com Taxas Aeroporto : 440 3565
Supl. Quarto Individual 550
Preços não se aplicam em eventos especiais, Natal, Fim de Ano, 
feriados e Feiras.

Puno

Cusco
2

4 BOLÍVIA

La Paz

2
3

SUPLEMENTOS AÉREOS
IBERIA (Q) 10/1-23/6 + 29/8-16/12 BASE
IBERIA (Q) 24/6-28/8 160
Se não for possível confirmar a companhia ou classe prevista no preço base 
de cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e 
indicado o respetivo suplemento.

COMBOIO PARA MACHU PICCHU 
Expedition Class BASE
Vistadome Class - Suplemento por pessoa 40
Informação mais detalhada em viagenstempo.pt

PERU E BOLÍVIA - AS CORES DO TITICACA 20192020
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AM040 13 5 2.880 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 440€  TOTAL 3.320€

1º DIA:  LISBOA - MADRID - LIMA  SA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo in-
dicado. Formalidades de embarque e partida em voo com 
destino a Lima, via cidade de conexão. Chegada, assistência 
pelo nosso representante local e transfer ao hotel. Resto de 
dia livre na capital do Peru, uma cidade coberta de histó-
ria, fundada em 1535 pelo conquistador espanhol Francisco 
Pizarro. Passeie por entre ruas que evidenciam o moder-
nismo dos novos tempos e as tradições da época colonial. 
Aproveite ainda para realizar uma primeira incursão na gas-
tronomia peruana, descobrindo os novos sabores que Lima 
tem para lhe apresentar. Alojamento.
Nota: Ainda que alguns voos intercontinentais cheguem a 
Lima na madrugada do 1º dia, os quartos só estão disponí-
veis a partir das 14h00. Como tal, pode solicitar a reserva 
de uma noite extra para ter os quartos logo disponíveis à 
chegada ao hotel. Da mesma forma, pode ainda alterar a 
visita da cidade prevista para a manhã do 2ºdia para a tarde 
deste dia de chegada. 

2º DIA:  LIMA  APA
Pequeno-almoço. Pela manhã, saída para visitar a cidade 
de Lima, conhecendo as principais ruas, praças e avenidas. 
O tour começa no Parque do Amor em Miraflores, um lu-
gar com uma espetacular vista sobre o Pacífico. Passagem 
por Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura de Lima 
(visita incluída). Continuação até à Praça de Armas onde 
poderá encontrar o Palácio do Governo e o Palácio Munici-
pal. Oportunidade de admirar a Catedral e desfrutar de um 
passeio a pé até ao Convento de Santo Domingo. Regresso 
ao hotel. Tarde livre. Alojamento.

3º DIA:  LIMA - CUSCO  APA
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, transfer ao aero-
porto para embarque em voo regular com destino à cidade 
de Cusco. Resto de manhã livre na capital dos Incas para 
que se possa adaptar aos 3500 metros de altitude. Cen-
tro da cultura indígena Quechua nos Andes, uma simples 
caminhada pelo centro histórico é uma viagem ao tempo 
colonial pintada pelas cores garridas dos tecidos tradicio-
nais peruanos. De tarde, visita da Praça de San Cristóbal, 
desfrutando do incrível panorama sobre a cidade, e do 
Mercado de San Pedro, conhecendo os produtos e sabores 
locais. Seguimos para o Templo do Sol, Korikancha. Conta 
a lenda que este templo estava coberto de ouro quando os 
conquistadores espanhóis aqui chegaram. Conheça a Igreja 
de Santo Domingo e desca a pé desde San Blas, o bairro 
dos artesãos, até à rua Hatun Rumiyoc. Durante o passeio, 
passagem pelo Palácio Arcebispal e tempo livre para admi-
rar a famosa Pedra dos Doze Ângulos. Para finalizar, tempo 
de conhecer a Praça de Armas e visitar a Catedral, repleta 
de obras e pinturas coloniais de valor inestimável. Regresso 
ao hotel. Alojamento.

4º DIA:  CUSCO  APA
Pequeno-almoço. Saída até ao Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman. Visita da fortaleza homónima, admirando 
as enormes rochas (até 4 metros de altura) que foram utili-
zadas na sua construção. De seguida, visita de Q’enqo, um 
antigo templo do Puma onde poderá observar um altar de 
sacrifícios, e de Tambomachay com as suas fontes sagra-
das de vida e saúde. No caminho, vista panorâmica de Puca 
Pucará, centro administrativo e militar. Regresso ao hotel. 
Tarde livre para continuar a descobrir a cidade. Alojamento.
 

5º DIA:  CUSCO (VALE SAGRADO)  MP
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao Vale Sa-
grado dos Incas. No percurso, visita de Awanacancha. Ali-
mente lamas e alpacas e observe as técnicas de tecelagem 
e tinturaria da povoação local. Visita ao mercado típico de 
Pisac, famoso por ter um pouco de tudo no que ao artesa-
nato local diz respeito. Tempo livre para passear por entre 
as múltiplas bancas, realizar algumas compras e/ou provar 
pão e empadas em forno de lenha. Almoço. De tarde, con-
tinuação até Ollantaytambo, uma povoação pitoresca ha-
bitada desde o período Inca. Visita do templo homónimo 
utilizado como fortaleza durante a resistência à conquista 
espanhola. Regresso a Cusco. Alojamento.  

6º DIA:  CUSCO (MACHU PICCHU)  MP
Pequeno-almoço. Transporte à estação de caminhos-de-fe-
rro. Embarque numa viagem com destino à cidade perdida 
dos Incas a bordo de um comboio em classe Expedition. 
Machu Picchu, descoberto em 1911 pelo explorador nor-
te-americano Hiram Bingham, é considerado Património 
Mundial pela Unesco e figura entre as atuais 7 Maravilhas 
do Mundo. Chegada à estação de Aguas Calientes e subi-
da de autocarro através de um caminho intrincado, des-
frutando de uma vista espetacular sobre o rio Urubamba. 
Chegada à cidade perdida dos Incas. Explore os incríveis 
terraços, escadas, recintos cerimoniais e áreas urbanas, e 
sinta a energia mística deste lugar. Almoço em restaurante 
local. De tarde, regresso de comboio e continuação para 
Cusco. Alojamento.

7º DIA:  CUSCO - PUNO  MP
Pequeno-almoço. Partida em autocarro turístico com 
destino a Puno, a capital folclórica do Peru. No caminho, 

paragem em Andahuaylillas, a “Capela Sistina” da Améri-
ca do Sul devido aos seus belos frescos. Continuação até 
Racchi, Templo do Deus Wiracocha, no qual se destacam 
os enormes muros e paisagens do recinto. Paragem em La 
Raya, fronteira natural entre Cusco e Puno, para almoçar e 
desfrutar das vistas encantadoras. Antes de chegar a Puno, 
visita do Museu de Pucará onde poderá comprar um dos 
clássicos “Toritos de Pucará”, uma peça de cerâmica carac-
terística desta região. Ao final da tarde, transfer ao hotel.   
Alojamento.  

8º DIA:  PUNO (ILHAS UROS  E SILLUSTANI )  APA
Pequeno-almoço. Saída até ao porto e embarque num pas-
seio pelo Lago Titicaca, o único lago navegável a quase 4 
mil metros de altitude. Navegue até às ilhas flutuantes dos 
Uros, uma surpreendente comunidade indígena que vive no 
lago. Conheça estas ilhas artificiais feitas à base da planta 
de Totora e descubra uma povoação de trajes coloridos e 
tradições ancestrais. Veja o dia-a-dia dos Uros representa-
do nas mais variadas peças em lã e observe as belas vistas 
do lago. Regresso ao hotel. De tarde, visita do cemitério 
pré-inca dos Chefes Hatun Colla em Sillustani, nas margens 
do Lago Umayo. Fotografe os torreões funerários, ou “Chu-
llpas, que chegam a atingir uns impressionantes 6 metros 
de altura. Alojamento.

9º DIA:  PUNO - LAGO TITICACA - LA PAZ  MP
Pequeno-almoço. Ao início da manhã, saída até ao San-
tuário de Copacabana. Embarque num cruzeiro em cata-
marã no Lago Titicaca até à Ilha do Sol, berço do império 
Inca. Uma lendária ilha onde poderá visitar o Jardim, as 
Escadas e a Fonte do Inca. De seguida, visita ao Complexo 
Cultural Inti Wata, um dos principais pontos turísticos na 

MACHU PICCHU

VALE DA LUA - BOLÍVIA

PERU E BOLÍVIA - AS CORES DO TITICACA
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tantes museus da cidade. A partir daqui, continuação até 
à réplica do templo semi-subterrâneo da cultura Tiwanaku. 
Passagem pelas zonas residenciais de Obrajes, Calacoto e 
Florida. O tour termina com uma visita ao espetacular Valle 
de la Luna, uma “paisagem lunar” composta por formações 
rochosas muito peculiares. Breve caminhada e visita de 
uma fábrica de cerâmica onde poderá assistir a uma de-
monstração deste ofício. Alojamento.

11º DIA:  LA PAZ (YUNGAS - COROICO)  MP
Pequeno-almoço e partida para os vales subtropicais de 
Yungas. Ao longo de um caminho serpenteante, passagem 
por La Cumbre, o ponto mais alto entre La Paz e a região 
de Yungas. A uma altitude de 4650m é possível observar 
algumas montanhas nevadas. Descida até aos vales subtro-
picais, apreciando uma mudança espetacular na vegetação 
envolvente. Ao terminar o caminho de asfalto, o trajeto tor-
na-se mais interessante no meio de uma paisagem verde 
com a presença de rios e uma temperatura cada vez mais 
quente. Aos 1160m, o cenário já é composto por árvores 
de frutos, plantações de café e de coca. A meio da man-
hã, chegada ao Refúgio Animal de Senda Verde, um lugar 
dedicado a todos os animais resgatados dos caçadores fur-
tivos. Durante a visita, observe os diversos tipos de mamí-
feros, répteis e aves no seu habitat natural. Continuação até 
à povoação de Coroico. Almoço num hotel local e tempo li-
vre para descansar e desfrutar da piscina. De tarde, passeio 
por esta povoação turística caracterizada pela presença de 
grupos afro-bolivianos. No final do dia, regresso à cidade 
de La Paz. Alojamento.      

12º DIA:  LA PAZ - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto para embarque em voo com destino à sua cidade de 
origem, via cidade(s) de conexão. Noite e refeições a bordo. 

13º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços.

Bolívia, conhecendo o Museu subterrâneo de Ekako, os cen-
tros de medicina tradicional e de construção de barcas de 
totora (planta utilizada no fabrico destas barcas e na cons-
trução das ilhas flutuantes dos Uros). Descubra os terraços 
de Pachamama de agricultura inca, um centro artesanal, 
o refúgio Intica e o miradouro Manco Kapac onde poderá 
encontrar uma grande diversidade de camelídeos andinos. 
Passeio a bordo de uma típica embarcação de Totora e vi-
sita panorâmica do Palácio Inca de Pilkokaina. No final da 
visita, regresso ao catamarã e navegação com destino ao 
Porto de Chúa. Almoço buffet a bordo. Desembarque e 
continuação em autocarro até à capital da Bolívia – La Paz. 
Chegada e transfer ao hotel. Alojamento. 
    
10º DIA:  LA PAZ (TIWANAKU)  APA
Pequeno-almoço e partida para visitar Tiwanaku, o princi-
pal centro cerimonial e o berço da cultura andina. Situadas 
a apenas a 72 km de La Paz, estas ruínas pré-incas deram 
início a uma série de debates arqueológicos sobre a data do 
surgimento desta cultura. Visita do Templo de Kalasasaya 
(Sol), da Porta do Sol, do pequeno Templo Semi-Subte-
rrâneo (Terra), da Pirâmide de Akapana e do Museu onde 
se encontra uma impressionante coleção de objetos de 
civilizações antigas. Regresso a La Paz. Situada a uma al-
titude de 3660m, a capital boliviana deve ser saboreada 
tranquilamente para descobrir os recantos e cenários que 
espelham a sua beleza singular. De tarde, visita do famoso 
Mercado das Bruxas, da Igreja Colonial de São Francisco e 
das lojas de artesanato da Rua Sagarnaga. O passeio conti-
nua pela Praça Murillo onde se encontram a Catedral Metro-
politana, o Palácio do Governo e o Parlamento. Visita ainda 
da famosa rua Jaén onde se concentram os mais impor-

LAGO TITICACA

CHÁ DE COCA

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. 
Guias locais em espanhol ou inglês.
Preços não se aplicam em eventos especiais, feriados e Feiras.
Viagem de comboio e autocarro até Machu Picchu e autocarro 
turístico Cusco – Puno em serviço regular/sem guia.

Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE TURÍSTICA PRIMEIRA
Lima El Tambo 2 Jose Antonio Lima

Cusco Anden Inca / Taypikala San Agustín Dorado

Puno La Hacienda Plaza Sonesta Posada del Inca

La Paz Rey Palace / LP Columbus Ritz

TAXAS PAGAMENTO LOCAL
Pagamento obrigatório local (orientativos) PERU BOLÍVIA
Por voo doméstico  9 USD 4 USD
Taxas de saída internacional 35 USD 30 USD

Passaporte com validade superior a 6 meses à data de regresso. 

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

ABRIL 2019 A MARÇO 2020

PERCURSO E NOITES POR CIDADE
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rarce1@live.com.mx

Ilha de Zanzibar

Tahití

Bora Bora

Lima

PERU

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AM040

VOOS

 HOTÉIS TURÍSTICA
Preço Base Lisboa 2880
Total com Taxas Aeroporto : 440 3320
Supl. Quarto Individual 410

 HOTÉIS PRIMEIRA
Preço Base Lisboa 3125
Total com Taxas Aeroporto : 440 3565
Supl. Quarto Individual 550
Preços não se aplicam em eventos especiais, Natal, Fim de Ano, 
feriados e Feiras.

Puno

Cusco
2

4 BOLÍVIA

La Paz

2
3

SUPLEMENTOS AÉREOS
IBERIA (Q) 10/1-23/6 + 29/8-16/12 BASE
IBERIA (Q) 24/6-28/8 160
Se não for possível confirmar a companhia ou classe prevista no preço base 
de cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e 
indicado o respetivo suplemento.

COMBOIO PARA MACHU PICCHU 
Expedition Class BASE
Vistadome Class - Suplemento por pessoa 40
Informação mais detalhada em viagenstempo.pt
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