
Lazer e Tempos LivresPrograma PERU – Magia Inca

Peru – A Magia do Império Inca  18 a 29 de outubro de 2016

1º Dia - 18 outubro - LISBOA / LIMA (via Madrid)
Comparência no aeroporto cerca de 120 minutos antes do horário do voo. Formalidades de embarque e partida em voo
regular com destino a Lima (via Madrid). Refeições a bordo. Chegada a Lima, pelas 17h50, ao aeroporto Jorge Chávez.
Assistência e transporte para o Hotel Casa Andina Select Miraflores 4*. Jantar no hotel e alojamento.

2º Dia - 19 outubro - LIMA / AREQUIPA
Pequeno-almoço no hotel Transporte do hotel para o aeroporto de Lima e partida em voo doméstico com destino aPequeno-almoço no hotel. Transporte do hotel para o aeroporto de Lima e partida em voo doméstico com destino a
Arequipa. Chegada, almoço em restaurante típico e visita de Arequipa, a segunda maior cidade do Peru, que conserva os
seus antigos tesouros arquitetónicos, contando também com bairros modernos como a área residencial de Selva Alegre. Na
cidade de Arequipa destacam-se diversos pontos de interesse, como sejam a grande Praça de Armas, a Catedral, a Cúpula
Policromática da Companhia de Jesus, o Bairro de Yanahuara, a Praça e Igreja de São Francisco, e, sobretudo, o célebre
Mosteiro de Santa Catalina. Arequipa é o principal centro têxtil de fibra de alpaca do mundo. Finalmente visitar-se-ão
também os bairros residenciais de Yanahuara e Chilina onde se pode apreciar a campina arequipenha e, nos dias mais
claros, uma vista sobre o vulcão Misti. Jantar e alojamento no Hotel El Cabildo 5*.

3º Dia - 20 outubro - AREQUIPA / COLCA
Pequeno-almoço no hotel e saída para uma viagem ao Vale de Colca. Passagem por Pampa Cañahuas na Reserva Nacional de
Aguada Blanca, habitat de manadas de vicuñas. Ao chegar a Colca, almoço em restaurante local. Restante tempo livre para
apreciar a paisagem ou piscinas de águas termais da região. Jantar e alojamento no Hotel Colca Lodge Spa & Hotel Spings 4*.

4º Dia - 21 outubro - COLCA / 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 vistas do Cañon del Colca, um dos mais profundos do mundo
(3.000m). Após a visita, passaremos o planalto andino em direção a Puno. 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. Almoço durante a
viagem Visitaremos no caminho “Las Chullpas de Sillustani” onde os antigos Aymaras costumavam sepultar os seus sacerdotes em túmulos deviagem. Visitaremos no caminho Las Chullpas de Sillustani onde os antigos Aymaras costumavam sepultar os seus sacerdotes em túmulos de
forma cilíndrica. Chegada ao hotel. Jantar e alojamento no Hotel Sonesta Posada del Inca Puno 4*, em Puno.

5º Dia - 22 outubro - 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. 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. Após uma manhã dedicada ao Lago Titicaca e às suas comunidades, regresso a Puno
para almoço. Durante a tarde estamos a meio da viagem e poderá necessitar de retemperar forças ou passear tranquilamente pelo centro de
Puno. Jantar e alojamento no hotel.

6º Dia - 23 outubro - PUNO / CUSCO6 Dia 23 outubro PUNO / CUSCO
Pequeno-almoço. Saída do hotel em direção à cidade imperial dos Incas, Cusco. Durante este percurso teremos oportunidade de admirar
diferentes paisagens peruanas, rebanhos de lhamas, 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 durante o percurso. Ao final da tarde, chegada a Cusco, capital do império Inca e uma das
cidades mais fascinantes da serra peruana. Jantar no Hotel Sonesta Cusco 4*.

7º Dia - 24 outubro - CUSCO
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita da cidade de Cusco incluindo a Plaza del Regocijo, Plaza de Armas, Catedral, o Convento de Santo Domingo - o
lendário Korikancha - e a cidade antiga com as suas ruas estreitas. Continuação para visita dos restos arqueológicos Incas. Sacsayhuaman,
i i t f t l d d t i d l t it t Q t i i l it l fit t d liimpressionante fortaleza de pedras monumentais e de excelente arquitetura, Qenqo, centro cerimonial e ritual, anfiteatro onde se realizavam
sacrifícios, e Puca Pucara, antigo posto de vigilância ao largo dos caminhos incas. Almoço em restaurante local localizado numa antiga casa
tradicional. Tempo livre após o almoço. Jantar em restaurante típico com buffet, show de música e danças locais. Alojamento no hotel.

8º Dia - 25 outubro - 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. Almoço. Após o almoço, continuação para Urubamba, o Vale Sagrado dos Incas. Primeiro dirigimo-
nos através do vale até à Fortaleza Inca de Ollantaytambo, que visitaremos. Jantar e alojamento no Hotel Casa Andina Private Collection Valle 5*.

9º Dia - 26 outubro - VALE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO
Pequeno almoço e saída para a visita ao complexo arqueológico de Machu Picchu situado na zona sub tropical de Cusco ou seja numa zona dePequeno-almoço 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 até à estação de comboios de Ollanta. Subida até ao povoado de Águas Calientes no comboio
panorâmico. 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 formada por praças, templos, recintos cerimoniais, Palácio Real e o famoso
“Inti Watana” (relógio solar) e fontes de água natural esculpidas na rocha. Almoço. Ao final da tarde, embarque no comboio panorâmico para
regresso. Transporte da estação Ollanta até o hotel. Jantar e alojamento no Hotel Sonesta Cusco 4*.
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10º Dia - 27 outubro - CUSCO / LIMA
Pequeno-almoço. Transporte do hotel até ao aeroporto de Cusco e voo de regresso a Lima. À chegada, almoço e visita do Museu Larco Herrera,
o qual alberga uma extensa coleção de cerâmica pré-inca e peças de arte erótica. Breve tempo livre. Jantar e alojamento no hotel.

11º Dia - 28 outubro - LIMA / LISBOA (via Madrid)
Pequeno-almoço. Visita da cidade. Lima, situada na foz do rio Rímac, antigamente era conhecida como Pérola do Pacífico. Visita do centro
histórico de Lima, a Casa Aliaga - a mansão colonial mais bem conservada da América, habitada pela mesma família desde 1535, e zona
residencial de Monterrico para admirar os objetos de ouro pré-hispânico de incalculável valor do Museu do Ouro. Almoço durante a visita.
Transporte para o aeroporto e partida às 19h30 com destino a Lisboa (via Madrid) Refeições e noite a bordo

Sócios Efetivos (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes) e outros Sócios Auxiliares:
Quarto Duplo (x2): € 3.495,00; Suplemento Single: € 490,00.

Débito poderá ser fracionado em 9 vezes, em 22 de abril, 25 de maio, 24 de junho, 25 de julho, 25 de agosto,
23 de setembro, 25 de outubro, 25 de novembro e 23 de dezembro de 2016.

Custos

Transporte para o aeroporto e partida às 19h30 com destino a Lisboa (via Madrid). Refeições e noite a bordo.

12º Dia - 29 outubro - LISBOA - Chegada a Lisboa pelas 15h55. FIM DA VIAGEM.

Na opção de débito único, o mesmo será efetuado em 23 de setembro de 2016.

Incluído:
 Passagem aérea em classe turística em voo regular Lisboa / Madrid / Lima / Arequipa + Cuzco / Lima / Madrid / Lisboa; 
 Taxas de aeroporto, segurança, combustível no valor estimativo à data de 26/01/2016 (valor a reconfirmar à data de emissão);
 Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e volta;
 Estadia de 10 noites em hotéis de 4*/5*, conforme mencionados no itinerário (ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário;
 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa em autocarro de turismo com ar condicionado e com guia local em português ou Todas as visitas e entradas mencionadas no programa em autocarro de turismo com ar-condicionado e com guia local em português ou 

espanhol;
 Acompanhamento OasisTravel durante toda a viagem;
 Pensão completa durante todo o circuito, no total de 20 refeições como mencionado no programa, incluindo 1 jantar com espetáculo típico;
 Serviço de bagageiros nos hotéis;
 Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA (em vigor à data de 26/01/2016);
 Seguro de viagem Especial OasisTravel (incluindo seguro de cancelamento e capital MIP € 60.000);
 Bolsa de viagem OasisTravel contendo material informativo sobre a viagem e os locais a visitar.
Não incluído:
 Quaisquer serviços não mencionados na rubrica “Serviços Incluídos” e extras efetuados durante a estadia tais como telefonemas minibar

Diversos

 Quaisquer serviços não mencionados na rubrica Serviços Incluídos e extras efetuados durante a estadia, tais como, telefonemas, minibar,
lavandaria, bebidas durante as refeições, etc.

NOTAS: Obrigatório Passaporte Individual com validade mínima de 6 meses após a data da viagem. Os valores apresentados poderão sofrer
eventuais alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e aumentos decorrentes da antecedência
desta proposta em relação à realização da viagem. O seguro de viagem acima incluído (e respetivo seguro de cancelamento) só poderá ser
ativado após receção do formulário de seguro de cada passageiro devidamente preenchido e assinado. Taxa de câmbio do Banco de Portugal
à data do programa 1 EUR = 1,1061USD (26/10/2015).

Desistências: Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa de Reserva, eventualmente
acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador OasisTravel, caso não se consiga substituição em tempo útil.

Inscrições reabertas até 29 de julho de 2016.

A 3 de agosto informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas e reconfirmaremos o valor da viagem.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer dos participantes durante esta viagem.

PERU – Magia Inca FICHA DE INSCRIÇÃO

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000031811

