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O Perú é especialmente conhecido pelas suas ruínas de Machu Picchu, que enchem a alma a
qualquer visitante, mas na realidade o Perú tem muito mais atractivos, muitos deles tratados como
segredos bem guardados que apenas se desvendam aos viajantes mais curiosos, que
verdadeiramente pretendem conhecer o que o país tem de mais puro e real, como é o caso do Vale
de Colca, cujas escarpas são tão profundas que é conhecido por se conseguir ver o voo dos
condores abaixo de nós. O Lago Titicaca é outro dos locais mais encantadores do país, onde
encontramos uma cultura única: os uros que aqui se estabeleceram desde a era pré-colombiana,
vivendo em ilhas flutuantes feitas de totora. Deserto, escarpas profundas, ilhas flutuantes, floresta
montanhosa,… encontraremos um pouco de tudo nesta viagem que ficará certamente na sua
memória para sempre.

ITINERÁRIO

1º Dia – 19 Set. (Seg.) – LISBOA / MADRID / LIMA
Comparência no hall de partidas do aeroporto de Lisboa cerca de 2h30 antes da saída do voo.
Formalidades de embarque assistidas pelo/a guia OASIS que acompanhará toda a viagem e partida
às 09h05 em voo regular Ibéria com destino a Lima, via Madrid (escala em Madrid das 11h25 às
13h20).
Chegada a Lima pelas 18h05. Após a recolha de bagagem, transporte para o Hotel Dazzler by
Wyndham Lima 4* ou similar, localizado em Miraflores, a zona mais requintada da cidade, junto à
zona costeira. Distribuição dos quartos , jantar e alojamento.

2º Dia – 20 Set. (Ter.) – LIMA / AREQUIPA
Após o almoço, encontro com o guia local e saída do hotel para visita da cidade de Lima, para um
primeiro contacto com esta cidade colonial, onde regressaremos no penúltimo dia do circuito.
Visitaremos a zona moderna de Lima, incluindo o Bairro “Barranco”. Almoço em restaurante local
durante a visita. No final da visita, transporte para o aeroporto. Após as formalidades de embarque,
saída às 17h55 em voo LATAM com destino a Arequipa. Chegada pelas 19h25. Assistência local e
transporte para o Hotel El Cabildo 4* ou Casa Andina Select 4*. Após a distribuição dos quartos,
jantar no hotel. Alojamento.

3º Dia – 21 Set. (Qua.) – AREQUIPA
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita à chamada “Cidade Branca” a segunda maior cidade
do Perú, a qual conserva os seus antigos tesouros arquitectónicos, tais como o impressionante
Convento da época colonial Espanhola, o Convento de Santa Catarina, construído no século XVI, os
bairros modernos como a área residencial de Selva Alegre, a Praça das Armas, os Claustros da
Companhia de Jesus (com visita do interior da cúpula de São Inácio), e os distritos residenciais de
Yanahuara e Chilina de onde é possível apreciar uma magnífica vista do Vulcão Misti, nos dias mais
claros. Visitaremos o Museu Santuarios Andinos, criado em 1996 e especializado na cultura inca. A
principal atração do museu a múmia Juanita – uma jovem Inca que foi sacrificada há mais de 500
anos, como parte de uma cerimonia Capacocha, e uma peça fundamental da arqueologia, que nos
permite conhecer os costumes e rituais dos antigos habitantes desta área do Peru. Almoço em
restaurante durante a visita. Jantar e alojamento no Hotel El Cabildo 4* ou Casa Andina Select 4*.

PERÚ - A MAGIA DO IMPÉRIO INCA
19 Setembro a 01 Outubro 2022 – 13 Dias
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4º Dia – 22 Set. (Qui.) – AREQUIPA / RESERVA NAC. AGUADA BLANCA / CHIVAY - VALE de COLCA
Pequeno-almoço no hotel e saída para continuação da viagem até ao Vale de Colca. Passagem por
Pampa Cañahuas na Reserva Nacional de Aguada Blanca, habitat de manadas de vicuñas.
Ao chegar a Chivay, almoço buffet em restaurante local, seguido de transporte para o Hotel Colca
Lodge Spa & Hot Springs 4* ou similar. Restante tempo livre neste local remoto do Perú para
descansar e nos adaptarmos à altitude, e usufruir das instalações do hotel, onde encontramos
piscinas naturais de águas termais com uma encantadora vista panorâmica sobre as serranias
envolventes. Jantar e alojamento no hotel.

5º Dia – 23 Set. (Sex.) – VALE de COLCA – CHIVAY / CRUZ DEL CONDOR / MIRADOURO DOS VULCÕES
/ MIRADOURO DE LAGUNILLAS / SILUSTANI / PUNO
Após o pequeno-almoço no hotel, saída rumo a Cruz del Cóndor, um miradouro natural do qual se
pode observar o majestoso voo do condor, ave sagrada na cultura andina, para além de desfrutar de
uma das melhores visitas do Cañon del Colca, um dos mais profundos do mundo (3.000m).
Passaremos depois o planalto andino em direcção a Puno, parando por breves instantes no
Miradouro dos Vulcões, de onde se podem admirar diversos dos vulcões da região. Este percurso
destaca-se pela beleza austera da sua paisagem. Podem ver-se manadas de lamas e vicuñas, bem
como a flora da região e povoações que parece terem ficado perdidas no tempo. Paragem ainda no
Miradouro do Lago Lagunillas, onde teremos tempo disponível para o nosso almoço tipo lunch-box.
Antes da expansão do Império Inca, a zona que hoje conhecemos como Puno, localizada no extremo
sul do Perú, era dominada por homens da cultura Tiahuanaco, a expressão máxima do
desenvolvimento Aymara, segundo o demonstram os achados arqueológicos da região. Antes de nos
dirigirmos ao hotel, visitaremos no caminho “Las Chullpas de Sillustani” onde os antigos Aymaras
costumavam sepultar os seus sacerdotes em túmulos de forma cilíndrica. Chegada ao Hotel Gran
Libertador Lago Titicaca 5* ou similar, localizado nas margens de um dos maiores lagos de América
do Sul: o Lago Titicaca. Jantar e alojamento no hotel.

6º Dia – 24 Set. (Sáb.) – PUNO (LAGO TITICACA)
Após o pequeno-almoço, saída para um dia de passeio de barco pelo Lago Titicaca, o lago navegável
mais alto do mundo, passeio que se iniciará no cais privativo do próprio hotel, permitindo-nos
aproveitar ao máximo o nosso passeio. A nossa primeira visita será às famosas ilhas flutuantes dos
Uros, onde aprenderemos sobre os múltiplos usos que a planta de totora tem para esta cultura. Aqui,
as ilhas estão artificialmente construídas sobre este material. Almoço numa comunidade local na Ilha
de Taquile e regresso a Puno durante a tarde. Ao final da tarde, poderemos aproveitar para descansar
no hotel (já que estamos a meio da viagem, e poderemos necessitar de retemperar forças). Jantar e
alojamento no Hotel Gran Libertador Lago Titicaca 5* ou similar.

7º Dia – 25 Set. (Dom.) – PUNO / CUSCO
Pequeno-almoço. Saída do hotel em autocarro privado em direcção à cidade imperial dos Incas,
Cusco. Durante este percurso teremos oportunidade de admirar diferentes paisagens peruanas,
rebanhos de lamas, pequenas aldeias, Pucara e La Raya o ponto mais alto do percurso que fica a 4335
metros de altitude. Visitaremos também o templo de Wiracocha, as ruínas de Raqchi, e a Igreja de
Andahuaylillas, com a sua famosa capela, mais conhecida por “Capela Sistina das Américas”.
Almoço incluído durante o percurso. Ao final da tarde, chegada a Cusco. Cusco, palavra que em
quechua significa “umbigo do universo”, pois esta cidade, que foi a capital do império Inca, era o
ponto de partida da rede que se dirigia a cada uma das quatro regiões que formavam as quatro partes
do mundo, segundo a cosmovisão andina. É sem dúvida uma das cidades mais fascinantes da serra
peruana. A sua arquitectura realça a sua beleza e apesar da forte influência espanhola, mantém um ar
inconfundivelmente andino. Jantar e alojamento no Hotel Costa del Sol Ramada Cusco 4* ou similar,
bem junto à Plaza de Armas, em volta da qual se desenrola a vida da cidade e a sua animação
nocturna, com bastante comércio.
Nota: Por motivos de limitação de transporte da bagagem, e para maior comodidade, deveremos
preparar um pequeno saco ou trolley (máx. 5Kg) para a noite seguinte; a bagagem principal ficará
guardada no hotel em Cusco, onde regressaremos no dia 28 Setembro.

C
u

sc
o

http://www.oasistravel.net/


CS09OT0261Peru4

8º Dia – 26 Set. (Seg.) – CUSCO / PISAC / URUBAMBA / VALE SAGRADO DOS INCAS
Após o pequeno-almoço, começaremos por visitar o mercado de Pisac, onde teremos uma
excelente oportunidade para regatear com os vendedores no seu típico mercado indígena.
Continuaremos o trajecto em direcção a Urubamba, o Vale Sagrado dos Incas. Almoço buffet em
restaurante local. Após o almoço, seguiremos através do vale até à Fortaleza Inca de
Ollantaytambo, que visitaremos. Jantar e alojamento no Hotel Sonesta Posada del Inca Yucay 4*,
situado no Vale Sagrado.

9º Dia – 27 Set. (Ter.) - VALE SAGRADO DOS INCAS / MACHU PICCHU / CUSCO
Pequeno-almoço bem cedo e saída para a visita ao complexo arqueológico de Machu Picchu,
situado na zona sub-tropical de Cusco, ou seja, numa zona de selva a 2.350m. de altitude.
Transporte do hotel até à estação de comboios de Ollanta. Subida até ao povoado de Águas
Calientes no comboio panorâmico Vistadome. Ao chegar a Águas Calientes faremos um passeio de
cerca de 25 minutos de autocarro até à “cidade perdida dos Incas” descoberta pelo explorador
Hiram Bingham em 1911. Chegada à antiga cidadela, por entre uma maravilhosa vegetação.
Passagem pelas suas praças, templos e recintos cerimoniais mais importantes, sem esquecer o
Palácio Real e o famoso “Inti Watana”, o relógio solar e uma sucessão de fontes de água natural
esculpidas na rocha. Almoço buffet no Belmond Sanctuary Lodge, no Restaurante Tinkuy, único
restaurante localizado no topo da montanha, bem junto às ruínas de Machu Picchu. À tarde,
descida até Águas Calientes para apanhar o comboio Vistadome de regresso até Cusco. Jantar e
alojamento no Hotel Costa del Sol Ramada Cusco 4* ou similar.

10º Dia – 28 Set. (Qua.) – CUSCO
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita a pé do centro da cidade de Cusco, outrora considerada a
capital arqueológica da América, estando hoje em dia incluída na lista de Património da
Humanidade da UNESCO. Aqui encontramos uma mistura única das culturas inca e espanhola,
oferecendo assim uma grande riqueza cultural, tudo isso numa cidade vibrante, agitada e moderna.
Passagem pela Plaza del Regocijo, Plaza de Armas, Mercado Central de Cusco, Catedral, o
Convento de Santo Domingo – o lendário Korikancha, o Templo do Sol – e a cidade antiga com as
suas ruas estreitas. Almoço em restaurante típico. Continuação da visita de Cusco e das ruínas
arqueológicas Incas: Sacsayhuaman, impressionante fortaleza de pedras monumentais e de
excelente arquitectura, Qenqo centro cerimonial e ritual, anfiteatro onde se realizavam sacrifícios
e Puca Pucara (panorâmica) antigo posto de vigilância ao largo dos caminhos incas. Jantar com
músicas tradicionais em restaurante local. Regresso ao hotel e alojamento.

11º Dia – 29 Set. (Qui.) – CUSCO / LIMA
Pequeno-almoço no hotel, e manhã livre para as ultimas visitas e actividades de gosto pessoal. O centro
de Cusco é tão interessante e atractivo que esta manhã será uma excelente oportunidade para que cada
um possa usufuir da melhor forma da cidade. Almoço no hotel, seguido de transporte para o aeroporto
de Cusco, para saída às 15h50 em voo LAN com destino a Lima. Chegada ao aeroporto de Lima pelas
17h15. Assistência local e transporte para o hotel. Após a distribuição dos quartos, saída para jantar de
despedida. Regresso ao hotel e alojamento.

12º Dia – 30 Set. (Sex.) – LIMA / MADRID
Após o pequeno-almoço no hotel, continuação da visita à capital peruana. Situada na foz do rio
Rímac, Lima era conhecida antigamente como Pérola do Pacífico. Actualmente, quando se percorre
pela cidade ficamos com a ideia do que é o Perú: um país de marcados contrastes que luta por
conjugar as tradições de uma sociedade agrícola e rural com a modernidade da industrialização e a
economia de mercado. Visita do centro histórico de Lima, incluindo a Casa Museu Aliaga
(entrada), a mansão colonial mais bem conservada da América, habitada pela mesma família desde
1535.
Almoço no Museu Larco Herrera, seguido de visita do Museu, o qual alberga uma extensa coleção
de cerâmica pré-inca e peças de arte erótica. No final das visitas, transporte para o aeroporto, e
partida às 19h45 com destino a Lisboa (via Madrid). Noite e refeições a bordo.
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Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea em voos regulares Ibéria no percurso Lisboa/ Madrid/ Lima/ Lisboa em classe económica, com direito ao

transporte de 1 peça de bagagem de porão com 23Kg por pessoa;
✓ Passagem aérea em voos LATAM Airlines Lima/ Arequipa + Cusco / Lima em classe económica, com direito ao transporte de uma

mala de porão com o máximo de 23Kg;
✓ Taxas aeroportuárias, de segurança e combustível (135€ à data de 25/11/2021, valor a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte privativo aeroportos / hotéis / aeroportos;
✓ Alojamento em hotéis de 4*/5* (os mencionados ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Pensão Completa durante todo o circuito, no total de 22 refeições incluindo um almoço tipo lunch box,
✓ Visitas e excursões em autocarro com ar condicionado de acordo com o itinerário, durante todo o circuito;

✓ Guia local em Português (ou espanhol) durante todo o circuito;

✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações;

✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;

✓ Entradas em todos os monumentos visitados no seu interior, conforme mencionado no programa detalhado acima;
✓ Comboio Vistadome da Peru Rail (ou Classe Executiva Inca Rail), para o percurso de/para Machu Picchu;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e

interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 25.11.2021;

✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuados durante a

estadia, tais como, refeições não mencionadas, bebidas nas refeições, telefonemas, lavagem de roupa etc.

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
✓ Passaporte Individual com validade mínima de 6 meses após a data da viagem;
✓ Certificado Digital de Vacinação Completa Covid-19 e/ou teste PCR negativo (informação a actualizar mais próximo da data)

Preços por pessoa : Valor Base Taxas Valor Total Valor/mês*

Em Quarto Duplo 3.626 € 334 € 3.960 € 330 €

Suplemento Quarto Individual 688 € 58 €

* = 12 Mensalidades de 31 Março’22 a 28 Fevereiro’23, forma de pagamento válida para reservas até 31 Março 2022 

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu 
início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada. 

NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa 1 EUR = 1,1578 USD (04/11/2021).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 06 Junho’22: 65€; de 7 a 29 Junho’22: 15% do valor da viagem; de 30 Junho a 31 Julho’22: 50% do
valor da viagem; a partir de 1 Agosto’22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de
pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

13º Dia – 01 Outubro (Sáb.) – MADRID / LISBOA
Escala em Madrid das 14h20 às 15h40. Mudança de voo e nova saída às 15h40 com destino a Lisboa.
Chegada ao Aeroporto internacional de Lisboa às 16h05.
FIM DA VIAGEM
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MAPA do ITINERÁRIO:

OASIStravel – 23.02.2022
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MÉDIAS CLIMATÉRICAS DOS ULTIMOS 30 ANOS

(Fonte: www.worldweather.wmo.int)

http://www.worldweather.wmo.int/
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