
                         
 

 

PERU 
Nos caminhos ancestrais andinos  

Extensão opcional a Machu Picchu 

 
Com Márcia Arcuri | 22 de julho a 1 de agosto, 2020 

Kuélap 



                         
 

Um mergulho profundo no passado do mundo andino que irá proporcionar o contato com 

ambientes, conhecimentos e expressões artísticas das culturas originárias dos Andes Centrais. 

Esta viagem reúne uma diversidade de ambientes e lugares ocupados pelas antigas culturas 

peruanas. Percorreremos uma trajetória histórica de quase cinco mil anos, com a visita aos mais 

remotos sítios arqueológicos da costa norte peruana e também às fortalezas pré-incaicas de 

Kúelap e Chachapoyas, na região da Alta Amazônia. Vivenciaremos quinze séculos de esplendor 

cultural e artístico das distintas e contrastantes paisagens andinas, entendendo como o domínio 

da pesca, a construção dos canais de irrigação, a domesticação de plantas e animais e o remoto 

desenvolvimento metalúrgico foram fundamentais para o desenvolvimento da civilização andina. 

Museus e áreas arqueológicas serão nossa porta de entrada em um universo sofisticado de 

desenvolvimento tecnológico e conhecimento científico, expresso na arquitetura monumental 

em adobe, nas coloridas cerâmicas, nos belíssimos tecidos e nas joias confeccionadas em 

metais, pedras e conchas. Os ecos contemporâneos dessa profundidade temporal e rico 

simbolismo serão também contemplados nos museus de arte e restaurantes de Lima, onde 

poderemos observar como as tradições milenares permanecem vivas na arte contemporânea e 

na renomada culinária internacional peruana. – Márcia Arcuri 

  

Especialista Marcia Arcuri 

 
Márcia Arcuri é historiadora, mestre em Artes pela University of Essex, 

Inglaterra e doutora em arqueologia pela USP. É professora efetiva do 

Departamento de Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto e 

professora colaboradora da Pós-Graduação do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da USP. É curadora ajunta de arte pré-colombiana do Museu de 

Arte de São Paulo (MASP), foi curadora da exposição Por Ti América – 

Centro Cultural Banco do Brasil e assessorou cientificamente as exposições: Tesouros de Sipán 

– Esplendor da Cultura Mochica e Ouros de ‘Eldorado’: Arte Pré-Hispânica da Colômbia, ambas 

na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Com vasta trajetória internacional, atualmente coordena 

projeto binacional de investigação arqueológica Brasil-Peru, em parceria com instituições 

peruanas. 

 

 

 

 

 

 



                         
 

 

 

Roteiro resumido | Viagem principal 
 
 

  1º dia – 22/07/2020 – São Paulo – Lima – Trujillo  

  2º dia – 23/07/2020 – Trujillo  

  3º dia – 24/07/2020 – Trujillo  

  4º dia – 25/07/2020 – Trujillo – Lima  

  5º dia – 26/07/2020 – Lima  

  6º dia – 27/07/2020 – Lima  

  7º dia – 28/07/2020 – Lima – Jaen – Chachapoyas  

  8º dia – 29/07/2020 – Chachapoyas  

  9º dia – 30/07/2020 – Chachapoyas  

10º dia – 31/07/2020 – Chachapoyas – Jaen – Lima  

11º dia – 01/08/2020 – Lima – São Paulo  

 

 

Trujillo 



                         
 

Roteiro detalhado | Viagem principal 
 
 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

Dia 1 – 22/07/2020 | São Paulo – Lima – Trujillo (-/-/-) 

Embarque em São Paulo em voo com destino a Lima. Chegada em Lima e embarque em voo 

com destino a Trujillo. Chegada e traslado para o hotel.  

 

Dia 2 - 23/07/2020 | Trujillo (C/A/J) 

Após o café da manhã, começaremos nosso dia com a primeira aula com a Cristina Arcuri. 

Depois,  

Faremos passeio pela cidade seguindo a história dos antigos moradores mochica, uma cultura 

que atingiu graus únicos de sofisticação. Visitaremos as Huacas do Sol e da Lua, considerados 

como o centro cerimonial mochica mais influente da região. Ao passear pelo museu local, será 

possível perceber a grande sensibilidade artística dos moche, que se reflete também nos tecidos 

e nos objetos de cerâmica, metal e madeira. Faremos uma parada para almoçar em um 

restaurante local. Na parte da tarde, seguimos para o balneário mais importante de Trujillo, 

Huanchaco. Onde, desde tempos pré-hispânicos, pescadores desafiam as ondas do mar em 

rústicas embarcações de totora (junco aquático originário das Américas). Retorno ao hotel e 

jantar de boas-vindas.  

 

Dia 3 - 24/07/2020 | Trujillo (C/A/-) 

Após o café da manhã, seguimos para visita ao complexo arqueológico El Brujo, considerado 

um dos centros religiosos e políticos mais importantes da cultura moche. É composto por dois 

grandes túmulos que se sobressaem a poucos metros do mar: Huaca El Brujo. Almoço em 

restaurante local. Na parte da tarde, visitaremos a monumental cidade de barro de Chan Chan, 

centro administrativo e social da cultura chimu. Construída sobre um território de 20 km², 

chegou a acolher uma população de aproximadamente cem mil pessoas. Retorno ao hotel. 

 

Dia 4 – 25/07/2020 | Trujillo – Lima (C/-/-) (VOO) 

Após o café da manhã, check-out do hotel e traslado para o aeroporto para embarque em voo 

com destino a Lima. Chegada em Lima e traslado para o hotel. Almoço em restaurante local. Na 

parte da tarde, aula com a Cristina Arcuri e tempo livre.  

 

 



                         
 

 

 

Dia 5 - 26/07/2020 | Lima (C/A/-) 

Após o café da manhã, começaremos o dia com passeio pelas principais ruas, avenidas e praças 

da cidade. Começaremos visitando Lima Colonial e iremos à Praça de Armas. Ali, faremos uma 

parada para passear a pé e admirar o Palácio de Governo, a Catedral de Lima, a Prefeitura, 

mostras da arquitetônica colonial que continua sendo usada. Também visitaremos o Convento 

de Lima que conserva uma linda biblioteca. Depois, seguimos para a Casa Aliaga, construído 

em 1536 e ainda habitado pela família de Aliaga, sendo uma mansão colonial privada. Almoço 

no Museu Larco Herrera e após o almoço visita ao museu. O majestoso casarão colonial do 

século XVIII foi construída sobre uma pirâmide pré-colombiana do século VII. O museu tem 

uma maravilhosa coleção de ouro e prata do Peru além de peças para a compreensão de 3.000 

anos de história. Retorno ao hotel no fim da tarde. 

 

Dia 6 - 27/07/2020 | Lima (C/-/-) 

Após o café da manhã, vamos conhecer o bairro boêmio de Barranco, lugar onde habitam 

inumeráveis artistas, fotógrafos e literatos. Faremos uma parada para caminhar pelas ruas 

peculiares com casas republicanas, apreciar lindas vistas e cruzar a ponte dos Suspiros, 

testemunha de inúmeros romances passados e atuais, e fonte de inspiração da nossa grande 

compositora Chabuca Granda. Depois, seguimos para o Museu MATE. Almoço e tarde livre.  Chan Chan  



                         
 

 

Dia 7 - 28/07/2020 | Lima – Jaen – Chachapoyas (C/-/J) 

Após o café da manhã, check-out do hotel e traslado para o aeroporto para embarque em voo 

com destino a Jaen. Chegada no aeroporto de Jaen e traslado para o hotel em Chachapoyas 

(cerca de 3h30 min). Jantar no hotel.  

 

Dia 8 - 29/07/2020 | Chachapoyas (C/A/-) 

Após o café da manhã, aula com a Marcia Arcuri. Depois, faremos um passeio pela cidade de 

Huancas. No caminho, faremos uma pausa no Mirador de Luya Urco. Já em Huancas, no 

desfiladeiro do Rio Sonche, teremos uma vista panorâmica impressionante. Almoço em 

restaurante local. Já de volta a Chachapoyas, visitaremos o Mercado Central, depois faremos 

um tour pela cidade, visitando a Plaza de Armas. Retorno ao hotel.   

 

Dia 9 - 30/07/2020 | Chachapoyas (C/A/-) 

Após o café da manhã, trajeto de carro (cerca de 1h de traslado) para as ruinas de Kuélap. No 

topo dos Andes amazônicos, erguidas pela civilização Chachapoyas, ficam as ruínas de Kuélap. 

Grandiosa, a cidade é cercada por uma muralha de pedras de 20 metros de altura. Três becos 

estreitos e murados dão acesso para o seu interior, onde se encontra, 420 casas de pedras. 

Além da fortaleza, a vista do alto é incrível. O passeio é um mergulho na história do país e das 

civilizações que o habitaram. A subida a entrada da Fortaleza é feita via teleférico e caminhada 

de cerca de 40 min, até a entrada principal. No fim do passeio almoço em restaurante local e 

retorno ao hotel.  

 

Dia 10 - 31/07/2020 | Chachapoyas – Jaen – Lima (C/-/J) 

Após o café da manhã, check-out do hotel e traslado (cerca de 3h30 min) para o aeroporto de 

Jaen para embarque em voo com destino a Lima. Chegada e traslado para o hotel em Lima. À 

noite, jantar de despedida. 

 

Dia 11 - 01/08/2020 | Lima – São Paulo (C/-/-) 

Após o café da manhã, no horário apropriado, traslado ao aeroporto de Lima para embarque em 

voo de volta a São Paulo. 

 

 

 

 

 

 



                         
 

 

 

Hospedagem 

 
Trujillo | Costa del Sol Centro    

https://www.costadelsolperu.com/trujillo-centro/ 

Categoria 4 estrelas | Superior room  

 

Lima | Belmond Miraflores Park     

Site hotel Belmond Lima  

Categoria 5 estrelas | City View Junior Suite   

 

Chachapoyas | Fazenda Achamaqui  

https://achamaqui.pe/en/  

Categoria 3 estrelas | Standard   

 

 

 

https://www.costadelsolperu.com/trujillo-centro/
https://www.belmond.com/hotels/south-america/peru/lima/belmond-miraflores-park/
https://achamaqui.pe/en/


                         
 

 

Valores 

 
Parte terrestre | Em dólares (USD) por pessoa 

Grupo de 12 ou mais pessoas 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista (depósito ou cheque) 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para solicitar reserva | USD 500,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 05/04/2020 

Enviar ficha de reserva preenchida e cópia do passaporte 

 

+ INCLUI 

Acompanhamento da especialista Márcia Arcuri; 

Acompanhamento de anfitrião Latitudes;  

Acomodação nos hotéis citados acima, em tipo de quarto conforme especificado; 

Refeições citadas no roteiro, de acordo com a informação na legenda (C=café da manhã, 

A=almoço, J=jantar); 

Entradas para as visitas especificadas no roteiro; 

Guias em português em Lima e espanhol em Trujillo e Chachapoyas durante os passeios; 

Jantar de boas-vindas e de despedida para o grupo; 

Serviços de transporte privativo para o grupo (somente para os deslocamentos previstos no 

roteiro); 

Traslado aeroporto/hotel/aeroporto 

Assistência de viagem (Classic da Assit-Card) para pessoas com até 70anos*. 

*Nota: acima de 71 anos, favor consultem–nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Vistos; 

Voos internacionais ou nacionais;  

Trâmite e custo de emissão de vistos;  

Early check-in ou late check-out;  

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 6.280,00
Entrada USD 2.205,00 + 5 x USD 815,00

(total USD 6.280,00)
USD 435,00

Quarto single USD 7.920,00
Entrada USD 2.770,00 + 5 x USD 1.030,00

(total USD 7.920,00)
USD 550,00



                         
 

Upgrades de hotel ou de categorias de apartamentos; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Bebidas nas refeições; 

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, entre outros; 

Carregadores de malas; 

Visitas não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional  

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

 

Documentos necessários 
 

 

Vistos | Brasileiros estão isentos de visto a turismo, para permanência inferior a 03 meses (90 

dias). 

Vacinas | Apesar da região visitada não exigir obrigatoriedade na vacina de febre amarela, 

aconselhamos a todos os passageiros a se vacinarem com 10 dias de antecedência da data de 

saída da viagem. Como a vacina pode causar reações, consulte o seu médico antes de se 

vacinar. 

* ANVISA - https://viajante.anvisa.gov.br/viajante 

* Organização Mundial de Saúde - http://www.who.int/ith/chapters/ith2011annexs.pdf 

Passaporte | Brasileiros podem embarcar com o passaporte original com validade mínima de 

mínima de 6 meses contados a partir da data final da viagem; ou apenas com a Carteira de 

Identidade original em bom estado de conservação, emitida há menos de 10 anos. 

 

 

 

 

 

 



                         
 

 

 

Roteiro resumido | extensão opcional Machu Picchu 
 
11º dia – 01/08/2020 – Lima – Cusco – Vale Sagrado   

12º dia – 02/08/2020 – Vale Sagrado  

13º dia – 03/08/2020 – Vale Sagrado – Águas calientes – Machu Picchu  

14º dia – 04/08/2020 – Machu Picchu - Cusco  

15º dia – 05/08/2020 – Cusco 

16º dia – 06/08/2020 – Cusco  

17º dia – 07/08/2020 – Cusco – Lima – São Paulo 

 

 

 

 

Machu Picchu | Banco de imagens Latitudes  



                         
 

Roteiro detalhado | extensão opcional Machu Picchu  
 
 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

Dia 11 – 01/08/2020 | Lima – Cusco – Vale Sagrado (C/A/-) 

Após o café da manhã, traslado para o aeroporto para embarque em voo com destino a Cusco. 

Chegada em Cusco e traslado para o hotel no Vale Sagrado. No caminho, almoço em 

restaurante local e visitas na região do Vale Sagrado. Entrada no hotel. 

 

Dia 12 – 02/08/2020 | Vale Sagrado (C/A/-) 

Após o café da manhã, sairemos para o nosso dia de passeio pelo Vale Sagrado. Iremos a 

Chinchero, povoado conhecido pela beleza dos tecidos, e onde os habitantes nativos ainda 

descem das comunidades para intercambiar produtos. Depois, seguimos para a visita a Salina 

de Maras e o centro arqueológico de Moray, com seus terraços circulares. Almoço em 

restaurante local. Após o almoço, visitaremos Ollantaytambo, um dos vilarejos inca, que foi 

cuidadosamente resguardado por sua fortaleza, onde iremos explorar suas ruínas e seu 

complexo arqueológico. Retorno ao hotel. 

 

Dia 13 – 03/08/2020 | Vale Sagrado – Águas Calientes – Machu Picchu (C/A/-) 

Após café da manhã, partiremos a bordo do trem Vistadome que nos levará à estação de Águas 

Calientes desfrutando, durante o trajeto, de uma vista espetacular. Ao chegarmos, tomaremos o 

ônibus que nos conduzirá à porta de entrada da cidadela de Machu Picchu.  Descoberta por 

Hiram Bingham há mais de um século, Machu Picchu é considerada uma das Sete Maravilhas 

do Mundo. Iremos explorar suas ruinas e ver a beleza arquitetônica, ao meio de paisagens 

naturais e a energia que encerram as suas enigmáticas construções. Após a visita, faremos uma 

parada para almoçar em um restaurante local. Retorno ao hotel em Águas Calientes. 

 

Nota: Para a visita a Machu Picchu deve-se levar somente uma bagagem de mão. O espaço no 

trem é limitado. 

 

Dia 14 – 04/08/2020 | Machu Picchu – Cusco (C/-/-) 

Após café da manhã, segunda entrada a Machu Picchu. Depois, teremos almoço em restaurante 

local antes de embarcar no trem Vistadome com destino de volta. Chegada na estação e 

traslado para o hotel em Cusco (cerca de 1h45min).  

 



                         
 

 

 

Dia 15 – 05/08/2020 | Cusco (C/-/-) 

Após café da manhã, saída para o nosso passeio por Cusco. Começaremos pela Praça de Armas, 

onde visitaremos a Catedral de Cusco para admirar os lindos átrios e as pinturas da escola 

cusquenha dos séculos XVII e XVIII. Depois, seguimos para uma das edificações mais 

impactantes  

de Cusco incaico: o Korikancha (Recinto de Ouro), templo dedicado à adoração do deus Sol 

que, de acordo com os relatos, exibia no seu interior, paredes inteiras recobertas de ouro. 

Almoço em restaurante local. Na parte da tarde, vamos em direção ao noroeste da cidade para 

visitar os sítios arqueológicos: a fortaleza de Sacsayhuamán, edificação colossal de enormes 

pedras talhadas e unidas com precisão, Qenko, Puca-Pucara e Tambomachay. Retorno ao 

hotel. 

 

Dia 16 – 06/08/2020 | Cusco (C/-/-) 

Após café da manhã, iremos conhecer San Blas, um bairro charmoso habitado por artistas 

locais. Caminharemos pelas ruas de calçadas de pedras em direção à igreja do bairro, adornada 

com um púlpito talhado em uma só peça de madeira. Depois, vamos seguir para a rua Hatum 

Rumiyuq (do quéchua, significa Rocha Maior), onde poderemos ver a famosa pedra dos doze 

ângulos. Restante do tempo livre. 

 

Vale Sagrado - Banco de Imagens Latitudes 



                         
 

Dia 17 – 07/08/2020 | Cusco – Lima – São Paulo (C/-/-) 

Após café da manhã, check-out do hotel e traslado para o aeroporto para embarque em voo de 

volta a São Paulo via Lima.  

 

Hospedagem 

 
Vale Sagrado| Tambo del Inka     

Site hotel Tambo del Inka 

Categoria 5 estrelas | Deluxe room  

 

Aguas Calientes | Inkaterra Machu Picchu Pueblo  

https://www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-machu-picchu-pueblo-hotel/casitas/ 

Categoria 5 estrelas | Superior room 

 

Cusco | Palacio del Inka  

Site Hotel Palacio del Inka 

Categoria 5 estrelas | Classic room  

 

Valores 

 
Parte terrestre | Em dólares (USD) por pessoa 

Grupo de 06 ou mais pessoas: 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista (depósito ou cheque) 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

+ INCLUI 

Acomodação nos hotéis citados acima, em tipo de quarto conforme especificado; 

Refeições citadas no roteiro, de acordo com a informação na legenda (C=café da manhã, 

A=almoço, J=jantar); 

Entradas para as visitas especificadas no roteiro; 

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 4.805,00
Entrada USD 1.680,00 + 5 x USD 625,00

(total USD 4.805,00)
USD 335,00

Quarto single USD 5.960,00
Entrada USD 2.085,00 + 5 x USD 775,00

(total USD 5.960,00)
USD 415,00

https://www.marriott.com/hotels/travel/cuztl-tambo-del-inka-a-luxury-collection-resort-and-spa-valle-sagrado/
https://www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-machu-picchu-pueblo-hotel/casitas/
https://www.marriott.com/hotels/travel/cuzlc-palacio-del-inka-a-luxury-collection-hotel-cusco/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2


                         
 

 

 

Guias em espanhol durante os passeios; 

Serviços de transporte privativo para o grupo (somente para os deslocamentos previstos no 

roteiro); 

Traslado aeroporto/hotel/aeroporto 

Assistência de viagem (Classic da Assit-Card) para pessoas com até 70 anos*. 

*Nota: acima de 71 anos, favor consultem–nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Vistos; 

Voos internacionais ou nacionais;  

Trâmite e custo de emissão de vistos;  

Early check-in ou late check-out;  

Upgrades de hotel ou de categorias de apartamentos; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Bebidas nas refeições; 

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, entre outros; 

Carregadores de malas; 

Visitas não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

Qualquer item não citado acima como incluso. 

Cusco - Foto de Raul Varela - Unsplash 



                         
 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional  

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

Documentos necessários 
 

 

Vistos | Brasileiros estão isentos de visto a turismo, para permanência inferior a 03 meses. 

 

Vacinas | Apesar da região visitada não exigir obrigatoriedade na vacina de febre amarela, 

aconselhamos a todos os passageiros a se vacinarem com 10 dias de antecedência da data de 

saída da viagem. Como a vacina pode causar reações, consulte o seu médico antes de se 

vacinar. 

* ANVISA - https://viajante.anvisa.gov.br/viajante 

* Organização Mundial de Saúde - http://www.who.int/ith/chapters/ith2011annexs.pdf 

 

Passaporte | Brasileiros podem embarcar com o passaporte original com validade mínima de 

mínima de 6 meses contados a partir da data final da viagem; ou apenas com a Carteira de 

Identidade original em bom estado de conservação, emitida há menos de 10 anos. 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br 

 

https://viajante.anvisa.gov.br/viajante
http://www.who.int/ith/chapters/ith2011annexs.pdf

