O Esplendor do Perú!
Quando pensamos no Perú o nosso imaginário leva-nos às ruinas de Machu
Picchu e aos picos nevados dos Andes - mas o percurso que aqui vos
propomos está recheado de cultura, de paisagens com rara beleza e com um
berço histórico incontornável. Vamos passar pelas três regiões bem definidas
deste grande país: a costa do Pacífico, onde vive quase 60% da população,
com algumas áreas agrícolas, a cordilheira dos Andes, uma das regiões mais
acidentadas do planeta, que atravessa o país de Norte a Sul e guarda os mais
importantes testemunhos do fabuloso Império Inca e a bacia Amazónica de
características tropicais, com a sua selva pujante de vida, de flora e fauna
específicas.
Depois de visitar a capital, Lima, chegaremos a Arequipa, a “Cidade Branca”
perdida no deserto do Sul do país, que nos permite uma ligeira adaptação à
altitude. Daqui viajaremos até Chivay, no Vale de Colca, onde pernoitamos e
compensamos a altitude com uns relaxantes banhos de águas termais.
Seguimos depois para o excecional miradouro natural de Cruz del Condor,
para observar o majestoso voo destas magníficas aves, num desfiladeiro
profundíssimo. Continuando pela austera paisagem do planalto andino,
admirando vulcões e manadas de lamas e vicuñas, vamos chegar a Puno, nas
margens do Lago Titicaca. Passamos um dia explorando as singulares ilhas
flutuantes dos Uros, construídas à base de totora e conhecendo estas gentes
únicas, de sorriso fácil, que nos abrem as portas das suas casas para sentirmos
a realidade deste lago imenso, partilhado entre o Perú e a Bolívia. Mas será na
região do Vale Sagrado dos Incas que encontraremos a mais bela cidade do
país – Cusco – que nos convida a passear tranquilamente pelas ruas em volta
da Plaza de Armas e que, além do Vale Sagrado, nos serve de acesso às
curiosas minas de sal de Maras e às inesquecíveis ruínas de Machu Picchu.
Antes de regressar à capital, visitaremos ainda a selva amazónica do país,
junto a Iquitos, para uma estadia totalmente dedicada à natureza e ao
conhecimento da fauna, flora e habitantes da região. A nossa aventura
peruana terminará em Lima, a capital, nas margens do Pacífico, com uma visita
ao fabuloso Museu do Ouro.
Mesmo para o viajante experiente, esta será certamente uma viagem
inesquecível... Venha connosco!
Visita Cultural delineada e acompanhada por Ana Maria Lory, AAJBA.

Inscrições abertas até 30 de novembro de 2022.
O lucro desta viagem reverte para as obras de conservação e restauro do
Jardim Botânico da Ajuda, sob a coordenação da AAJBA.

ITINERÁRIO DA VIAGEM
1º Dia – 17 março (6ª feira) | LISBOA - MADRID - LIMA
Comparência no aeroporto cerca de três horas antes do horário do voo.
Formalidades de embarque e partida às 06h30 em voo regular Ibéria com destino a
Lima (escala em Madrid das 09h00 às 13h40). Chegada a Lima pelas 19h30. Após a
recolha de bagagem, assistência e transporte para o Hotel Casa Andina Select
Miraflores 4* ou Hotel Holiday Inn Miraflores 4*, localizado em Miraflores, a área
mais requintada da cidade, junto à zona costeira. Distribuição dos quartos, jantar e
alojamento.

2º Dia - 18 março (sábado) | LIMA
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita à capital peruana.

Situada na foz do rio Rímac, Lima era conhecida antigamente como Pérola do
Pacífico. Atualmente, quando se percorre a cidade ficamos com a ideia daquilo que
é o Perú: um país de marcados contrastes que luta por conjugar as tradições de
uma sociedade agrícola e rural com a modernidade da industrialização e da
economia de mercado. Visita ao centro histórico de Lima, incluindo visita à
Catedral, visita panorâmica dos Conventos de Santo Domingo e San Francisco,
visita à Praça Maior e à Praça de San Martín. Passeio pelos bairros residenciais de
San Isidro e Miraflores. Continuação com visita do Museu Larco Herrera, onde
poderemos ver de maneira cronológica galerias impressionantes que mostram um
panorama excepcional de 3000 anos de desenvolvimento da história do Perú Précolombiano. Almoço em restaurante local durante as visitas. Jantar em restaurante
local e alojamento.

3º Dia - 19 março (domingo) | LIMA - AREQUIPA
Pequeno-almoço. Transporte do hotel até ao aeroporto e partida de Lima às
10h05 com destino a Arequipa. Chegada ao aeroporto de Arequipa pelas
11h30. Assistência e início da visita à chamada “Cidade Branca” a segunda
maior cidade do Perú, a qual, conservando os seus antigos tesouros
arquitectónicos, conta também com bairros modernos como a área
residencial de Selva Alegre. Visitaremos o Convento de Santa Catalina, (uma
cidade dentro da cidade), a Praça das Armas, os Claustros da Companhia de
Jesus, e os distritos residenciais de Yanahuara e Chilina de onde é possível
apreciar uma magnifica vista do Vulcão Misti, nos dias mais claros. Almoço
em restaurante típico durante a visita.
Jantar e alojamento no Hotel El Cabildo 4* ou Hotel Casa Andina Select
Arequipa 4*.

4º Dia - 20 março (2ª feira) | AREQUIPA - RESERVA NACIONAL AGUADA BLANCA /CHIVAY - VALE DE COLCA
Pequeno-almoço no hotel e saída para continuação da viagem até ao Vale de Colca. Passagem por Pampa Cañahuas na Reserva Nacional de Aguada Blanca, habitat de
manadas de vicuñas. Ao chegar a Chivay, almoço no Hotel Colca Lodge Spa & Hot Springs 4* ou similar. Restante tempo livre neste local remoto do Perú para descansar e
nos adaptarmos à altitude, e usufruir das instalações do hotel, onde encontramos piscinas naturais de águas termais com uma encantadora vista panorâmica sobre as
serranias envolventes. Jantar e alojamento no hotel.

5º Dia - 21 março (3ª feira) | VALE DE COLCA/CHIVAY – CRUZ DEL
CONDOR – MIRADOURO DOS VULCÕES – MIRADOURO DE
LAGUNILLAS – SILUSTANI - PUNO
Após o pequeno-almoço no hotel, saída rumo a Cruz del Condor, 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). Passaremos depois o planalto andino em direcção a Puno,
parando por breves instantes no Miradouro dos Vulcões, de onde se
podem admirar diversos vulcões da região. 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 parecem ter ficado
perdidas no tempo. Paragem ainda no Miradouro do Lago Lagunillas,
onde teremos tempo disponível para o nosso almoço tipo lunch-box.
Antes da expansão do Império Inca, a zona que hoje conhecemos como
Puno, localizada no extremo sul do Perú, era dominada por homens da
cultura Tiahuanaco, a expressão máxima do desenvolvimento Aymara,
segundo o demonstram os achados arqueológicos da região. Antes de nos
dirigirmos ao hotel, 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 Posadas Del Inca Puno 4* ou similar.

6º Dia – 22 março (4º feira) | 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,
passeio que se iniciará no cais privativo do próprio hotel,
permitindo-nos aproveitar ao máximo o nosso passeio. 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. Almoço numa comunidade
local na Ilha de Taquile e regresso a Puno durante a tarde. Ao
final da tarde, poderemos aproveitar para descansar no hotel (já
que estamos a meio da viagem, e poderemos necessitar de
retemperar forças) ou passear livremente até ao centro de
Puno. Jantar e alojamento no Hotel Sonesta Posadas Del Inca
Puno 4* ou similar.

7º Dia – 23 março (5ª feira) | PUNO - CUSCO
Pequeno-almoço. Saída do hotel em autocarro privado em direcção à cidade
imperial dos Incas, Cusco. Durante este percurso teremos oportunidade de
admirar diferentes paisagens peruanas, rebanhos de lamas, 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 incluído durante o percurso. Ao final da tarde, chegada a Cusco, palavra
que em quechua significa “umbigo do universo”. Esta cidade, que foi a capital do
império Inca, era o ponto de partida da rede que se dirigia a cada uma das quatro
regiões que formavam as quatro partes do mundo, segundo a cosmovisão andina.
É sem dúvida uma das cidades mais fascinantes da serra peruana. A sua
arquitetura realça a sua beleza e apesar da forte influência espanhola, mantém
um ar inconfundivelmente andino. Jantar. Alojamento no Hotel Xima Cusco 4* ou
similar.

8º Dia – 24 março (6º feira) | CUSCO - PISAC – OLLANTAYTAMBO - VALE SAGRADO
Após o pequeno-almoço, saída para visita das Ruínas Aldeãs onde se destacam Sacsayhuaman, fortaleza
cerimonial de pedras monumentais, Q’engo centro cerimonial e de rituais onde se realizavam sacrifícios e
Tambomachay templo do culto ao Deus da Água.
Visita panorâmica de Puka-Pukará, antigo posto de vigilância ao largo do caminho dos Incas.

Continuação

8º Dia – 24 março (6º feira) | CUSCO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - VALE
SAGRADO
Visita do colorido Mercado de Pisac, importante centro de comércio da região
desde 1570, quando a actual cidade de Pisac foi construída por ordens do Vice-rei
Toledo. Hoje em dia, o mercado de Pisac não se centra apenas na Plaza de Armas,
mas estende-se com pequenas barracas de madeira por todas as ruas próximas da
praça, vendendo todo o tipo de artesanato, bem como produtos alimentares locais.
Almoço em restaurante local.
Continuação para Ollantaytambo para visita do seu povoado e das suas ruínas.
Jantar e alojamento no Hotel Sonesta Posadas del Inca Yucay 4* ou similar.
Nota: Para preparar a bagagem para Machu Picchu: Pela regulamentação das
companhias de comboio (para permitir a visibilidade através do vidro panorâmico),
só permitem que se leve bagagem de mão. Apenas poderemos levar uma pequena
mala de viagem ou mochila, não excedendo os 5 kgs de peso por pessoa. O resto da
bagagem será deixada no hotel em Cusco, onde regressaremos no 10º dia.

9º Dia – 25 março (sábado) | VALE SAGRADO: CHINCHERO - MARAS - MORAY AGUAS CALIENTES
Após o pequeno-almoço, visita à aldeia de Chinchero, com a sua zona arqueológica,
a sua igreja colonial e a sua Praça Principal onde é possível visitar um pequeno
mercado artesanal. Continuação até às Minas de Sal de Maras que serviram de
centro de abastecimento de sal durante o Império Inca a actualmente para
exportação. Seguimos em direcção ao Laboratório Agrícola de Moray, caracterizado
pelos seus espectaculares terraços circulares Incas e com diversos microclimas.
Visita ainda à comunidade de Tauca, onde ficaremos a conhecer um pouco mais
sobre os hábitos agrícolas da região. Almoço em restaurante local. Após o almoço
iremos dirigir-nos a Ollantataytambo, onde iniciaremos a nossa viagem de comboio
em direcção à povoação de Águas Calientes. Chegada e transporte para o Hotel El
Mapi 4*, ou similar. Jantar e alojamento no hotel.

10º Dia – 26 março (domingo) | AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - AGUAS
CALIENTES - CUSCO
Pequeno-almoço bem cedo, para se desfrutar, sem a grande azáfama de pessoas, de
uma das maravilhas do mundo moderno, Machu Picchu, um dos locais naturais mais
impressionantes do planeta. Com uma envolvência natural única, faremos uma
visita guiada pelo Complexo Arqueológico de Machu Picchu, as suas plataformas,
praças, templos, palácios, depósitos, oficinas, escadarias e fontes de água, assim

como o Templo do Sol entre outros maravilhosos recintos. Tempo livre para seguir
com a visita da cidadela e possibilidade de subir ao monte Machu Picchu (reserva
com antecedência). Regresso em autocarro a Aguas Calientes para desfrutar do seu
mercado e deste local por onde passam quase todos os viajantes que chegam ao
país. Almoço. Em hora a combinar, saída para a estação de comboio com regresso a
Cusco. Após desembarque do comboio será efectuado o transfer para o Hotel Xima
Cusco 4 * ou similar. Jantar e alojamento no hotel.

11º Dia – 27 março (2ª feira) | CUSCO - LIMA
Após o pequeno-almoço, visita pedonal da cidade de Cusco, passando pela Praça do
Bairro de San Blas, da Rua Hatunrumiyoc com a sua famosa pedra dos 12 ângulos, a
pequena Praça Nazarena, Plaza de Armas, a Catedral, o Mercado Central San Pedro e
Koricancha, o Templo do Sol. Almoço durante as visitas. No final da visita, transporte
até ao aeroporto, para partida com destino a Lima. Chegada a Lima e transporte ao
hotel. Jantar e alojamento no Hotel Costa del Sol Wyndham Lima Airport 4*.

12º Dia – 28 março (3ª feira) | LIMA - IQUITOS - HELICONIA
Após o pequeno-almoço, transporte para o aeroporto. Procedimentos de embarque
e partida às 06h25 em voo para Iquitos. Chegada pelas 08h20 à capital peruana da
Amazónia, Iquitos. Formalidades de desembarque e transporte até ao porto de
Iquitos para embarque em lancha rápida, que nos levará até ao Lodge Heliconia
Amazon River 3*, onde será efetuado o check-in. Durante o trajeto, teremos
oportunidade de observar a convergência das águas do Rio Amazonas com as águas

do Rio Nanay e ainda fazer uma breve paragem na Ilha dos Macacos. Nesta ilha são
protegidas e conservadas algumas espécies de macacos da Amazónia Peruana em
perigo de extinção. Disfrute da maravilhosa paisagem da selva peruana, com as suas
pitorescas localidades ribeirinhas. Aprecie este lugar único devido à sua rica e
imponente biodiversidade, onde navegar pelo rio mais comprido e caudaloso do
mundo se torna uma experiencia extraordinária. Almoço, jantar e alojamento no
Lodge.

13º Dia – 29 março (4ª feira) | HELICONIA
(Amazónia)
Bem cedo, saída em barco rápido, onde
iniciaremos a madrugada com a observação
de aves e entusiasmado despertar da vida na
selva, na procura dos seus alimentos matinais.
Após a visita, regresso ao Lodge para um
revigorante pequeno-almoço. Depois de um
breve descanso, saída para visita da
comunidade de Yaguas, onde teremos a
oportunidade de apreciar os seus costumes e
tradições. Aqui podemos observar e participar
no uso do instrumento principal de caça, a
“pucuna”. Regresso ao Lodge para almoço. Ao
início da tarde iremos realizar uma expedição
onde temos a oportunidade de aprender as
técnicas nativas para a prática da pesca, assim
como as técnicas da pesca da piranha. Durante
a visita poderemos observar alguns golfinhos
rosados que geralmente surgem nesta zona.
Ao início da noite, saída para passeio pelos
arredores do Lodge para observar a especial
vida e “atividade” noturna da selva. Enquanto
se vai adaptando às tonalidades escuras da
selva, aprecie a natureza que adota um
ambiente diferente, observe os diversos
hábitos dos animais noturnos da selva, e a
diversidade da fauna que usualmente não se
encontra durante o dia. Escute os mágicos
sons dos insetos, das aves, dos felinos e
corujas. Regresso ao Lodge para jantar e
alojamento.

14º Dia – 30 março (5ª feira) | HELICONIA
Após o pequeno-almoço, partida de barco até ao lago na Ilha Yanamono, onde
poderemos apreciar a majestosa Vitória Régia, rainha soberana dos lírios aquáticos.
Esta flor nativa de águas pouco profundas da bacia do Rio Amazonas cresce
maioritariamente em lagos e pântanos. Uma planta imponente que pode chegar a
crescer até 40 cm de diâmetro. No final da visita regresso ao Lodge para almoço.
Breve tempo para repouso.
À tarde, nova saída de barco para visita a um rústico “Trapiche Amazónico”
(alambique), e observação de como se processa o extrato da cana-de-açúcar. Prova
de algumas bebidas exóticas regionais que se obtêm do extrato da cana-de-açúcar e
melaço. Regresso ao Lodge. Jantar e alojamento.

Nota: O itinerário das visitas poderá ser alterado de acordo com o clima, a estação
do ano, o nível das águas e os ciclos migratórios dos animais, e a visita à
comunidade local dependerá da disponibilidade dos seus habitantes.

15º Dia - 31 março (6ª feira) | HELICONIA - IQUITOS - LIMA
Pequeno-almoço no lodge, e manhã livre para usufruir da tranquilidade do local.
Almoço. Partida com destino ao aeroporto de Iquitos, despedindo-nos assim do
imenso Rio Amazonas e da sua selva envolvente, através das águas do Rio
Amazonas. Continuação de viagem até ao aeroporto. Embarque no voo de Iquitos
até Lima, a capital do Peru, com partida às 19h37. Chegada a Lima às 21h25 e
transporte até ao Hotel Casa Andina Select Miraflores 4* ou Hotel Holiday Inn
Lima Miraflores 4*. Jantar. Alojamento.

16º Dia – 1 abril (sábado) | LIMA - MUSEU DO OURO DO PERU - MADRID
Após o pequeno-almoço efetuaremos a visita ao Museu do Ouro do Peru (Lima). Nas
vitrines do Museu do Ouro do Peru, o trabalho de magníficos ourives peruanos é
exibido ao longo de vários séculos de história. Apreciaremos objetos e jóias, destacando
os ornamentos e objetos que os incas usaram no seu tempo de esplendor. Esta área
também inclui uma valiosa coleção de armas antigas e modernas, conhecida como o
Museu das Armas do Mundo. Almoço em restaurante local. Transporte para o
aeroporto. Formalidades de embarque e partida às 19h45 com destino a Lisboa (escala
em Madrid). Noite e refeições a bordo.

17º Dia – 2 abril (domingo) | MADRID - LISBOA
Escala em Madrid das 14h10 às 15h40. Chegada a Lisboa pelas 16h05.

FIM DA VIAGEM

Associado da AAJBA: 5950€ (min. 20pax)
Outros participantes: 6050€ (min. 20pax)
Suplemento quarto individual: 890€

Cheque à ordem de Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda
Transferência bancária IBAN - PT50 0010 0000 2468 3460 0016 6 (BPI)

Passagem aérea em classe turística em voos regulares Lisboa / Madrid / Lima
/ Arequipa e Cusco / Iquitos / Lima / Madrid / Lisboa;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor de 740€ à data de
01/09/2022, a reconfirmar à data de emissão);

Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados
poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/ou de
custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a
alteração por parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser
ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros da mesma categoria. O
seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à
OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos
para mínimo 20 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa 1 EUR = 1,0252 USD (10/08/2022).

Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no

presente programa, e extras efetuados durante a estadia, tais como, bebidas nas
refeições, telefonemas, lavagem de roupa, etc.

Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e volta;
Estadia em hotéis de 4* (os mencionados ou similares) e Lodge na Amazónia
3*, incluindo o pequeno-almoço diário;

O prazo limite de inscrições é 30 de novembro de 2022.

Pensão completa durante todo o circuito (excepto horários dos voos), desde
o jantar do 1º dia ao almoço do penúltimo dia, num total de 30 refeições como
mencionado no programa;

 Inscrições confirmadas mediante o depósito mínimo de 25% à data da reserva.

Todas as visitas em privado como mencionadas no programa, em autocarro
de turismo com ar-condicionado;
Entradas em todos os monumentos visitados no seu interior, conforme
mencionado no programa detalhado acima;

Pagamento a pronto ou em 3 prestações.
 Prestação de 50% do valor da viagem até dia 30 de dezembro de 2022.
 Pagamento de qualquer valor restante até dia 31 de janeiro de 2023.

Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima
mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.

Comboio Vistadome da Peru Rail (ou Classe Executiva Inca Rail), para o
percurso de/para Machu Picchu;
Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;

 Da data da reserva até 2 de dezembro de 2022: 65€;

Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA (em vigor à data de 01/09/2022);

 De 3 a 23 de dezembro de 2022: 15% do valor da viagem;

Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel abrangendo os habituais
seguros de assistência e cancelamento de viagem, e agora incluindo coberturas
extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

 De 24 de dezembro de 2022 a 27 de janeiro de 2023: 50% do valor da viagem;

Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com
informação sobre os locais a visitar;
Gratificações a guias locais e motoristas.
Viagem acompanhada por Ana Maria Lory, AAJBA.

 A partir de 28 de janeiro de 2022 ou não comparência à data de partida: 100%

do valor da viagem.
A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito
caso tenha sido essa a forma de pagamento.

(para cidadãos portugueses):
Passaporte individual com validade mínima de 6 meses.
Certificado de vacinação completa Covid-19 e/ou Teste PCR Negativo (a

reconfirmar mais próximo da data da viagem).

Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda (AAJBA)
Jardim Botânico da Ajuda. Calçada da Ajuda, 1300-011 Lisboa. Portugal
(GPS: N38°42'23.77" W9°12'8.75")
tel: [+351] 213 620 527 | telm: [+351] 915 989 259 | www.aajba.com |
info@aajba.com

CUSCO – 3400M
AREQUIPA – 2350M
PUNO – 3827M
MACHU PICCHU, Inca City, Complexo Arqueológico – 2430M
MONTE MACHU PICCHU – 3082M
MONTE HUAYANA PICCHU – 2720M
PISAC/URUBAMBA – 2900M
LA RAYA – 4335M

