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Peru Histórico
9 Dias / 13 Refeições
1º DIA – 2 JUN
MP
PORTO ou LISBOA / MADRID / LIMA
Comparência no aeroporto do seu local de partida 150 minutos antes do voo indicado. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Lima,
via cidade de conexão. Chegada à capital do Peru, uma cidade coberta de história, fundada em 1535 pelo conquistador espanhol Francisco Pizarro.
Assistência pelo guia acompanhante local e transfer ao hotel. Conforme o horário de chegada, possibilidade de tempo livre. Passeie por entre ruas que
evidenciam o modernismo dos novos tempos e as tradições da época colonial. Jantar e alojamento.
2º DIA – 3 JUN
PC
LIMA
Pequeno-almoço. De 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 lugar com uma espetacular vista sobre o Pacífico. Passagem por Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura de Lima. Continuação até à
Praça de Armas onde poderá encontrar o Palácio do Governo e o Palácio Municipal. Visita a Huaca Huallamarca e passeio a pé até ao Convento de Santo
Domingo. Almoço em restaurante local. De tarde, visita do Museu Larco (entrada incluída), uma mansão só séc. XVIII construída sobre uma pirâmide précolombiana do séc. VII. Aqui encontraremos tesouros exibidos nos mais prestigiados museus do mundo, e que se encontram organizados por técnicas.
Destaque para o depósito e exposição única de cerâmicas eróticas da época pré-colombiana e a exposição de Ouro. Esta é uma das atracções turísticas
mais visitadas de Peru. Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.
3º DIA – 4 JUN
PC
LIMA / CUSCO (Voo doméstico) LA 2011 04 JUN / LIMCUZ 08h40 10h05
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, transfer ao aeroporto para embarque em voo regular com destino à cidade de Cusco. Chegada, assistência e
transfer ao hotel. Resto de manhã livre na capital dos Incas para que se possa adaptar aos 3500 metros de altitude. Centro da cultura indígena Quechua
nos Andes, uma simples caminhada pelo centro histórico é uma viagem ao tempo colonial pintada pelas cores garridas dos tecidos tradicionais peruanos.
Almoço em restaurante local. De tarde, saída até ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman (entrada incluída). Visita da fortaleza homónima, admirando
as enormes rochas (até 4 metros de altura) que foram utilizadas 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 sagradas de vida e saúde. No caminho, vista panorâmica de Puca Pucará, centro
administrativo e militar. Seguimos para o Templo do Sol, Korikancha, sobre o qual se construiu a Igreja de Santo Domingo. Conta a lenda que este templo
estava coberto de ouro quando os conquistadores espanhóis aqui chegaram. Para finalizar, tempo de conhecer a Praça de Armas e visitar a Catedral,
repleta de obras e pinturas coloniais de valor inestimável. Jantar-espetáculo em restaurante local. Regresso ao hotel. Alojamento.
4º DIA – 5 JUN
PC
CUSCO / VALE SAGRADO
Pequeno-almoço. Visitaremos os locais mais destacados do Vale Sagrado dos Incas. A nossa primeira paragem será na cidade de Chinchero, a mais típica
e pitoresca do Vale Sagrado, onde apreciaremos seu complexo arqueológico inca e sua bela igreja colonial. Chinchero também é famosa por suas mulheres
tecelãs que nos ensinaram as antigas técnicas incas para tingir e fiar com lã de alpaca. Continue até Moray, um belo e curioso complexo arqueológico Inca
composto por colossais terraços concêntricos que simulam um grande anfiteatro. Nos tempos dos Incas, serviu como laboratório agrícola, onde diversos
microclimas foram recriados. Continuaremos o nosso caminho para a comunidade de Maras, famosa por suas minas de sal. A beleza das suas mais de 5000
piscinas contrasta com a majestade do vale. O sal de Maras é explorado desde os tempos do Tahuantinsuyo e continua a ser uma fonte de orgulho para os
habitantes locais. Almoço em restaurante local. De tarde, continuação até Ollantaytambo, uma povoação pitoresca habitada desde o período Inca.
Utilizado como fortaleza durante a resistência à conquista espanhola. Visitaremos o templo das Dez Janelas, os banhos de Ñusta, o templo do Sol, etc. A
vista a partir da altitude de Ollantaytambo fecha este dia mágico no Vale Sagrado dos Incas. Resto da tarde livre. Jantar e alojamento no Vale Sagrado.
5º DIA – 6 JUN
PC
VALE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO
Pequeno-almoço. Transporte à estação de caminhos-de-ferro. 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 norte-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 subida de autocarro através de um caminho intrincado,
desfrutando 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.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
6º DIA – 7 JUN
PC
CUSCO / PUNO
Pequeno-almoço. Partida em autocarro turístico com destino a Puno, a capital folclórica do Peru. No caminho, paragem em Andahuaylillas, a “Capela
Sistina” da América 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 (entrada incluída) onde poderá comprar um dos clássicos “Toritos de Pucará”, uma peça de cerâmica característica desta
região. Ao final da tarde, transfer ao hotel. Jantar e alojamento.
7º DIA – 8 JUN
PC
PUNO (LAGO TITICACA: Ilhas dos Uros e Ilha Taquile)
Pequeno-almoço. Saída até ao porto e embarque num passeio 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. Visita da ilha de Taquile. Veja o dia-a-dia dos Uros representado nas mais variadas
peças em lã, observe as belas vistas do lago e desfrute de um almoço típico na ilha. De tarde, regresso à cidade de Puno. Jantar e alojamento.
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8º/9º DIA – 9 JUN PA
PUNO / LIMA /…MADRID (Voo doméstico + voo internacional) / PORTO ou LISBOA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para embarque em voo com destino a Lima.
Chegada, recolha de bagagem, encontro com o nosso representante e novos procedimentos para voo internacional com destino à sua cidade de origem,
via cidade de conexão. Noite e refeições a bordo.
9º DIA – 10 JUN – Chegada

Fim dos nossos serviços

Não inclui: taxas de pagamento obrigatório local, valores orientativos:
Por voo doméstico 9 USD // taxa de saída internacional 35 USD

Voos considerados – não bloqueados
IB3111 02 JUN LIS /MAD 08H25 10H50
Ou
IB3091 02 JUN OPO /MAD 08H20 10H40
IB6659 02 JUN MAD / LIM 13H15 18H05
LA2011 04 JUN LIM / CUZ 08H40 10H05
OPERATED BY SUBSIDIARY/FRANCHISE
LA2212 09 JUN JUL / LIM 16H40 18H15
127 LATAM AIRLINES PERU
IB6650 09 JUN LIM / MAD 19H45 14H10+1
IB3094 10 JUN MAD / OPO 15H40 15H55
Ou
IB3102 10 JUN MAD / LIS 15H40 16H05
Preço por pessoa em duplo conforme número de participantes,

Preço Base
Taxas
Preço Total

20 A 24 PAX

25 A 29 PAX

30 A 34 PAX

35 A 39 PAX

2.378 €

2.308 €

2.258 €

2.228 €

112 €

112 €

112 €

112 €

2.490 €

2.420 €

2.370 €

2.340 €

Suplemento para viagem com estada em quarto individual………………………………310 €
- Possibilidade de pagamentos em prestações.
- Taxas de aeroporto incluídas, passíveis de alteração até à emissão final dos voos.

IMPORTANTE - Sugerimos aquisição de seguro de viagem PREMIU, igual nas coberturas ao incluído na proposta, mas com valores muito superiores.
Este seguro tem um suplemento por pessoa de 35,00 €
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Os preços incluem:

















Voos base ida e volta em classe económica IB + LA – Taxas de aeroporto e combustíveis incluídas;
Assistente Flash desde OPO a OPO e assistência aos passageiros saídos de Lisboa
Autocarro privativo para todas as visitas e transferes;
Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço nos hotéis que seguem ou similares
Lima
Holiday Inn Miraflores ou similar
Cusco
Hacienda Cusco Centro Histórico ou similar
Vale Sagrado
Sonesta Posada del Inca Yucay ou similar
Puno
Jose Antonio ou similar
13 Refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local,
com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais;
Guia acompanhante local em língua portuguesa (excepto guia aeroporto Lima 8º dia que será em espanhol);
Visitas:
Visita da cidade de Lima
Visita do Museu Larco com entrada
Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuaman
Jantar com espectáculo folclórico
Visita Vale Sagrado e complexo arqueológico Ollantaytambo com entrada
Comboio Expedition para Machu Picchu (ida e volta) com guia
Transporte Cusco / Ouno em privado com guia e visitas no percurso
Excursão às ilhas Uros e Taquille em lancha veloz
Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem e COVID
Entrega de programa personalizado ao cliente;
Oferta de 1 mochila de viagem por pessoa
Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Delegado Flash Viagens;
Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia local acompanhante ou transferista;
Assistência telefónica 24 horas;
Condições gerais conforme nossa programação Grandes Viagens.

Excluindo:
 Taxas de pagamento obrigatório local, valores orientativos: por voo doméstico 9USD // taxa de saída internacional 35USD;
 Bebidas (salvo indicação em contrário), extras de caracter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes, despesas de saúde para além das indicadas no
seguro de viagem incluído no pacote, taxas de hotelaria, cidade e/ou de aeroportos que não possam ser incluídas no bilhete de avião, todos os
serviços não indicados no programa.
NOTA:
- Programa e visitas elaborados com base na nossa experiência de mais de 20 anos em circuitos.
- O alojamento, realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados como previstos ou similares. A maioria
dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos com camas extras (não aconselhável para 3 adultos). Havendo hotéis que disponham de vários tipos de
quartos, os reservados para os circuitos serão sempre do tipo Standard.
- Os preços estão igualmente sujeitos a alterações cambiais, passíveis de alteração até 20 dias da partida ou até á data de pagamento final do grupo. –
Cambio utilizado USD = 1.02.
- **Revisão de preços: Os preços enviados estão sujeitos a possíveis revisões face a novas regras que possam surgir, relativas a visitas, entradas, condições
de segurança, que afectem este itinerário.
- Taxas aeroporto incluídas no preço são igualmente passíveis de alteração até à data de emissão dos bilhetes.
- Para estas viagens é obrigatório o envio da cópia dos Passaportes de todos os passageiros com uma validade mínima de 6 meses à data do regresso.
Não se emitem Tkts avião sem termos as cópias de todos os passaportes.
- É também necessária a cópia dos passaportes para a compra das entradas em Machu Picchu. Estas entradas são em nome individual e qualquer
alteração está sujeita a gastos. As entradas neste monumento são limitadas pelo que deverão ser reservadas com a maior antecedência possível.
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Assistência 24 Horas
Serviço de acompanhamento do cliente 24 horas para ajudar a resolver todo o tipo de imprevisto. Este serviço permanente, é efectuado por um número
de emergência em Portugal que com toda a logística existente, permite resolver, no momento qualquer problema.

Condições de pagamento:
Sinalização de 500,00 € com a inscrição
Restantes pagamentos de acordo com o planeamento de cada pessoa, sendo que a 15 Maio, deve ser efectuado pagamento final.

Regras de entrada no Peru – COVID 19 a Setembro de 2022
https://www.latam.com/pt_br/experiencia/coronavirus/restricoes-de-acesso/
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/conselhos-aos-viajantes/america/peru
Estas informações estão sujeitas a novas regras que possam surgir.
Notas importantes:
- As datas de depósito e fecho do grupo poderão variar conforme a companhia aérea e ou hotéis envolvidos.
- O incumprimento destas condições resultará no cancelamento total da reserva do grupo.
Ao dispor para qualquer esclarecimento.
Melhores cumprimentos,
JOSE JOÃO LUZ
Tel. 91 802 35 34 (chamada rede móvel nacional)
Mail: jose@flashviagens.com
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