Império do Sol
1º DIA: Porto ou Lisboa - Madrid - Lima
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo indicado.
Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Lima, via
cidade de conexão. Chegada e assistência local pelo nosso
representante local e transfer ao Hotel. Alojamento.
2º DIA: Lima
Pequeno-almoço. Visita da zona colonial e moderna de Lima: Praça
Maior, Catedral e Convento de São Francisco, com o seu belo
Claustro e Catacumbas. Continuação para a zona moderna da
capital peruana, passando por bairros como San Isidro e Miraflores e
terminando a nossa visita no Parque dos amantes andinos. Desfrute
de uma vista maravilhosa das praias do Oceano Pacífico. Regresso
ao hotel.(Opcional – Jantar no hotel) Alojamento.
3º DIA: Lima - Cusco
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, transfer ao aeroporto para
embarque em vôo regular com destino à cidade de Cusco. Resto do
dia livre para se habituar à altitude. (Opcional – Jantar no hotel).
Alojamento.
4º DIA: Cusco
Pequeno-almoço. Pela tarde, visita da cidade de Cusco, capital do
Império Inca. Visita da Catedral, da Praça de Armas, do Convento de
Santo Domingo, construído sobre o Templo do Sol ou Qoricancha.
Continuamos com as quatro ruínas mais afastadas da cidade: A
Fortaleza de Sacsayhuaman, situada a 2 Km. de Cusco.
Monumental complexo considerado conjuntamente com a cidade de
Cusco como a primeira entre as novas sete maravilhas do mundo.
Obra ciclópica planificada e construída pelo homem andino; Qenqo,
situada a 3 Km. de Cusco. Centro Cerimonial e de culto. Depois,
visite a Catedral e o Korikancha ou templo do sol; Puca Pucara,
situada a 6 Km. de Cusco foi um centro administrativo e militar;
Tambomachay, situada a 7 Km. De Cusco está a uma altura de 3,700
m. É conhecida como os “Banhos do Inca”. Regresso ao hotel.
(Opcional – Jantar c/ espectáculo em restaurante local). Alojamento.
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5º DIA: Cusco - Vale Sagrado
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao Vale Sagrado
dos Incas, visita ao mercado típico de Pisac, famoso pelo seu
variado artesanato. Almoço. Pela tarde, visita ao Parque
Arqueológico de Ollantaytambo, um gigantesco complexo agrícola,
administrativo, social, religioso e militar dos tempos de
Tahuantinsuyo. (Opcional – Jantar no hotel). Alojamento.
6º DIA: Vale Sagrado - Machu Picchu
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transporte à estação de
caminho de ferro para uma viagem que nos levará à cidade perdida
dos Incas. Machu Picchu foi descoberta em 1911 pelo explorador
norte-americano Hiram Bingham. Almoço no restaurante do Hotel
Sanctuary Lodge. Jantar. Alojamento.
7º DIA: Machu Picchu - Cusco
Pequeno-almoço. (Opcional – Almoço no hotel). Manhã livre, e à
tarde regresso de comboio e continuação para Cusco. Alojamento.
8º DIA: Cusco - Lima - Madrid
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para
embarque em voo com destino a Lima e seguido de conexão
internacional com destino à sua cidade de origem. Noite e refeições
a bordo.
9º DIA : Porto ou Lisboa
Chegada e fim dos nossos serviços.
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