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PERU HISTÓRICO 
Visitando: Lima, Vale Sagrado, Machu Pichu, Puno, Cuzco e Lago Titicaca 

 

De 20 a 29 de Agosto de 2019 – 10 DIAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa elaborado para: 

PARÓQUIA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
Praça Marquês de Pombal - Porto 
Tel: 22 507 21 90 / Fax: 22 507 21 99 * E-Mail: senhoraconceicao@gmail.com 
 
20/08/2019 (Terça -feira) 1º Dia – MARQUÊS/ PORTO/ LIMA  
Em hora a determinar transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a 
Lima (voo com escala). Refeições e noite a bordo.  
 

21/08/2019 (Quarta-feira) 2º Dia - LIMA  
Chegada, assistência pelo nosso representante local. Transporte para o hotel. Alojamento e pequeno-almoço. 
Resto da manhã livre para descanso. Almoço. De tarde, visita guiada pela cidade de Lima a “Cidade dos 
Reis”, fundada em 1535 por Francisco Pizarro. Visita ao centro histórico com destaque para a Praça de 
Armas, o Palácio do Governo, o Palácio Municipal, a Catedral, o Palácio do Arcebispo, o Passeio da 
República, a Praça San Martin, a Praça Maior, a Igreja e o Mosteiro de Santo Domingo, joia arquitetónica 
do séc. XVII, classificado Património da Humanidade pela UNESCO e as ruas antigas com mansões coloniais 
e varandas de estilo mourisco. Visita panorâmica de Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura de Lima. 
Visita de São Francisco, o maior conjunto monumental de arte colonial na América. A visita continua pelas 
mais tradicionais zonas residenciais de Lima, El Olivar de San Isidro (com oliveiras trazidas de Espanha no 
século XVI) centro financeiro da cidade, onde podemos apreciar a Huaca Huallamarca, antigo adoratório pré-
inca, o Parque Central de Miraflores e Parque do Amor, para terminar com uma espectacular vista do 
Oceano Pacífico. No final, transporte para o hotel. jantar e alojamento. 
 

22/08/2019 (Quinta-feira) 3º Dia - LIMA /CUZCO 
Pequeño-almoço no hotel. Transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo regular 

com destino a Cuzco, cidade construída a 3364 metros de altitude, 
capital do antigo Império Inca, possui maravilhosas expressões 
arquitetónicas. Chegada, assistência e visita da fortaleza de 
Sacsayhuamán, uma das construções emblemáticas dos incas erguida 
pelo inca Pachacútec no século XV. Trata-se de uma imensa fortaleza 
construída com estruturas megalíticas cujo transporte ainda é um 
mistério. No dia 24 de Junho, durante o solstício de Inverno, recria-se a 
festa do Inti Raymi na que se adora o Sol. Seguiremos rumo a Quenqo. 
Quenqo é um complexo arqueológico de uso principalmente religioso 
onde se acredita que se realizaram rituais agrícolas propiciatórios, onde 
se destacao impressionante altardos sacrifícios, talhado na formação 
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rochosa. Continuaremos o percurso em direcção a Puca Pucará, que significa "fortaleza vermelha", foi um 
complexo arquitectónico de suposto uso militar com múltiplos ambientes, praças, banheiros, aquedutos, muros e 
torres, e acredita-se que a comitiva do inca a usava enquanto ele descansava em Tambomachay. Este último 
complexo arqueológico, que exploraremos, conhecido também como os "Baños del inca", Tambomachay foi 
provavelmente o lugar de descanso para o inca e seu séquito. A construção parece ter um especial interesse na 

água, à qual se rendia culto, destacam-se finos aquedutos que 
se alimentam de fontes aquíferas do subsolo e águas termais 
próximas. Almoço em restaurante local. De tarde, visita da 
cidade de Cuzco, 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. Jantar e alojamento. 

 

23/08/2019 (Sexta-feira) 4º Dia - CUZCO / VALE SAGRADO  
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direcção ao Vale Sagrado dos Incas, com paragem em Awanakancha, 
onde poderemos observas as técnicas de tecelagem e tinturaria dos locais da povoação local e ver lamas e 
alpacas. Segue-se o colorido mercado de Pisac, composto por dezenas de bancas que exibem e vendem 
produtos trabalhados pelos habitantes da zona. Podem-se encontrar têxteis, esculturas e réplicas de antigas 
peças incas. Almoço em restaurante local. De tarde, visita de Ollantaytambo, típico exemplo do planeamento 
urbano dos incas ainda habitado como no passado. Pachacútec, que viveu entre 1438 e 1471, conquistou o 
povoado, destruiu e construiu um novo absorvendo-o como parte de seu império. Exibe um grande complexo 
arqueológico (sem dúvida uma das mais monumentais obras do Estado Inca) que ainda que receba o nome de 
"fortaleza" foi um "tambo", cidade de descanso e alojamento para comitivas que viajavam longas distâncias, está 
localizado no povoado do mesmo nome. Jantar e alojamento no hotel. 
 

24/08/2019 (Sábado) 5º Dia - VALE SAGRADO/ MACHU PICCHU/CUZCO 
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar, transporte à estação de 
caminho de ferro de Ollantaytambo, para para uma viagem de 1:30 até 
Águas Calientes e daí em autocarro que nos levará à cidade perdida dos 
Incas, um dos locais mais belos e fascinantes do Mundo – Machu Picchu, 
considerada uma das 7 Maravilhas do Mundo. Machu Picchu, é uma obra-
prima da engenharia e arquitectura que acredita-se que serviu como um 
santuário e residência de descanso para o inca Pachacútec (1438 - 1471). 
Durante 4 séculos escondida pelas montanhas e pela selva tropical foi 
descoberta em 1911 pelo explorador norte-americano Hiram Bingham. A 
Cidade Perdida dos Incas recebe-nos com as suas incríveis varandas, 
escadas, recintos cerimoniais e áreas urbanas. Visita guiada a este lugar 
mágico. Almoço no Belmond Sanctuary Lodge. De tarde, em hora a 
combinar descida de comboio e transporte ao hotel em Cuzco. Jantar e alojamento no hotel. 
 

25/08/2019 (Domingo) 6º Dia – CUZCO/ PUNO 
Pequeno-almoço no hotel. Partida em autocarro privado com destino a Puno, a capital folclórica do Peru. No 
percurso, paragem em Andahuaylillas, em que a maior atracção é a Igreja de Andahuaylillas. Também 
chamada "A Capela Sistina da América", devido à alta qualidade de peças de arte nela encontradas, a estrutura 
foi construída no século XVI sobre restos de construções possivelmente da cultura Wari. Hoje conta com um 
formoso órgão de tubos original recentemente restaurado. Continuação para Racchi, onde se encontra o 
Templo de Wiracocha, uma surpreendente e singular construção de forma rectangular, similar a um muro de 30 
metros de largura e 20 de altura. Paragem em La Raya, o ponto mais alto do caminho entre Puno e Cusco, onde 
se podem tirar fotos da impressionante paisagem do Altiplano. Almoço em restaurante local. De tarde, 
prosseguimento da viagem até Puno, com passagem em Pukará, onde visitaremos o Museu Lítico Pukará, 
onde poderá comprar um dos clássicos “Toritos de Pukará”, uma peça de cerâmica característica desta região. 
Pukará foi o primeiro estabelecimento propriamente urbano do planalto lacustre e desenvolveu-se entre os anos 
100 e 300 ac. Chegada. Jantar e alojamento no hotel. 
 

26/08/2019 (Segunda-feira) 7º Dia - PUNO/LAGO TITICACA – ILHAS UROS – SILLUSTANI/PUNO 
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Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o porto de Puno para passeio no Lago Titicaca, o único lago 
navegável a quase 4 mil metros de altitude. Visita às ilhas flutuantes dos Uros. Os Uros são uma cultura 
ancestral que povoa uma série de ilhas artificiais construídas com base na planta de totora que cresce no próprio 
lago. As ilhas constroem-se tecendo as totoras nos lugares onde ela cresce mais espessa e formando uma 
camada natural. Sobre ela constroem as suas casas, também de 
totora e cozinham ao ar livre para assim prevenir-se dos possíveis 
incêndios. Veja o dia-a-dia dos Uros representado nas mais 
variadas peças em lã e observe as belas vistas do lago. No final, 
regresso a Puno. Almoço em restaurante local. De tarde, saída 
para visita aos Túmulos de Sillustani. Em Sillustani, uma península 
da lagoa Umayo, visitaremos uma das maiores necrópoles do 
mundo onde se destacam mais de 90 "chullpas" (túmulos), 
gigantescos e primitivos mausoléus de pedra de mais de 12 metros 
de altura com a parte alta mais larga que a base. Continuação para 
Paucarcolla, um povoado com cinco mil pessoas e belas ruas 
empedradas, localizado na costa do lago Titicaca onde poderá interagir com os habitantes e aprender seus 
costumes e conhecer os seus produtos agrícolas. No final regresso a Puno. Jantar e alojamento no hotel. 
 

27/08/2019 (Terça-feira) 8º Dia - PUNO / JULIACA / LIMA 

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar transporte para o aeroporto de Juliaca. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida em voo regular com destino a Lima. Almoço em restaurante local. De 
tarde, visita do Museu Larco, onde podemos encontrar a mais completa colecção privada de tesouros do 
antigo Peru, o que faz com que os visitantes descubram, entendam e apreciem mais de 5 000 anos da antiga 
história do Peru, através das mais de 45 000 mil peças expostas. No final transporte para o hotel. Jantar e 
alojamento. 
 

28/08/2019 (Quarta-feira) 9º Dia - LIMA/ MADRID 

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar transporte para o aeroporto de Lima. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida em voo regular com destino a ao Porto (via Madrid). Noite e refeições a 
bordo. 
 

29/08/2019 (Quinta-feira) 10º Dia - MADRID/ PORTO/ MARQUÊS 
Chegada a Madrid, mudança de avião com destino ao Porto. Chegada e transporte em autopullman para o 
Marques. 

FIM DA VIAGEM 
 

Preço por pessoa em quarto duplo: 
Mínimo 43 pessoas…………………… €  2 870,00 
Mínimo 32 pessoas…………….……... € 2 895,00 

Mínimo 21 pessoas…………...………….. €  3 080,00 
Suplemento para quarto individual…...€ 360,00   

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
- Passagem aérea em classe económica, conforme 
itinerário, com direito ao transporte de 23 Kg de 
bagagem (1mala); - Assistência e transporte dos 
aeroportos para os hotéis e vice-versa; - Estadia em 
hotéis 4* excepto no vale Sagrado 3* Superior, 
em quartos duplos standard com banhos privativos; - 
Pensão Completa (desde o  do alojamento do 1º 
dia ao pequeno-almoço do 9.º dia); -Todas as 
visitas mencionadas, feitas em autocarro, 
acompanhadas por guias locais a falar português ou 
espanhol segundo disponibilidade;- Excursão a 
Machu Picchu com guia local; - Comboio Inca Rail o 
Expedition ao Machu Picchu e regresso a Cuzco; - 
Entradas nos monumentos mencionados; - Taxas 
hoteleiras, de turismo, serviços e IVA; - Taxas 
aeroportuárias, de segurança e combustível; – 

Seguro de Viagem Multiviagens com CIV e PVFM; - 
Um saco ML. 
 

SERVIÇOS EXCLUÍDOS: 
- Bebidas às refeições, refeições especiais ou não 

mencionadas, bagageiros, gratificações a guias e 

motorista, entradas em Museus e Monumentos 

quando não esteja explicito a visita do interior, extras 

de carácter pessoal e tudo o que não esteja 

devidamente especificado no presente programa. 
 

POLITICA DE BAGAGEM A BORDO DO 

COMBOIO NO MACHU PICHU: 1 Bolsa ou 

mochila, com peso máximo de 5 kg e 157 cm 

(total altura + comprimento + largura) 

OBRIGATÓRIO: PASSAPORTE COM VALIDADE RESIDUAL MÍNIMA DE 6 MESES  
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