VOO DO CONDOR E TITICACA
05 dias / 04 noites
Belas paisagens e coloridos povoados nos acompanham ao longo do percorrido por Arequipa e Puno. Visitaremos o Colca, segundo Cânion mais profundo do mundo e habitat de majestosos Condores para logo
passar a tranqüilidade do lago navegável mais alto do mundo, o Titicaca, berço de antigas civilizações e fontes de vida do altiplano.
Inclui:
Arequipa
 Traslados de chegada e saída
 01 Noite de hospedagem com café da manhã
 01 City tour (meio dia)
Colca
 01 Noite de hospedagem com café da manhã
 Ticket de ônibus regular Colca/Puno
Puno
 Traslados de chegada e saída
 02 Noites de hospedagem com café da manhã
 01 Passeio de dia inteiro Islas de los Uros e Isla de Taquile com almoço típico
 01 Passeio de meio dia Chullpas de Sillustani e Lampa com box lunch

Itinerário Detalhado
DIA 1: AREQUIPA | INC: Chegada, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem em Arequipa. Pela tarde a cidade branca nos abre suas portas em um percorrido que inicia no belo bairro colonial de
San Lazaro, lugar de fundação de Arequipa; desde aqui caminharemos a traves de suas pitorescas ruas embelezadas por gerânios e logo nos dirigiremos até o mirante de
Carmen Alto, que nos proporcionará uma bela paisagem de escadarias agrícolas e desde onde podemos observar os três vulcões tutelares que rodeiam a cidade: Misti,
Chachani e Pichu Picchu. Seguiremos até o bairro colonial de Yanahuara, famoso por sua igreja, construída com estilo andaluz e seu mirante, erguidos com uma bela
arquitetura e rodeados de arcos de argila. Logo, visitaremos o Monastério de Santa Catalina, impressionante monumento religioso que esteve fechado por cerca de 400
anos; com estreitas ruas, praças e jardins nos recordam os bairros antigos de Sevilla ou Granada. Continuaremos chegando a te a Praça de Armas, onde poderemos
observar a Catedral e os arcos que rodeiam a praça, para finalmente visitar a Igreja da Companhia de Jesus; fundada no século XVII por jesuítas, destacam seus claustros e a
famosa cúpula de San Ignacio. Hospedagem em Arequipa.
DIA 2: AREQUIPA/COLCA | INC: CAFÉ DA MANHÃ / ALMOÇO / JANTAR
Partiremos com destino ao espetacular Vale do Colca. Subiremos pelos pés do vulcão Chachani; a vista do vulcão Misti e do Pichu Picchu são espetaculares. Passaremos
pela reserva de vicunhas de Pampa Cañahuas, onde as veremos livres, percorrendo a vontade as terras alto andinas. Singulares povoados típicos farão parte do nosso

percorrido. Almoçaremos caminho ao albergue. Teremos a tarde livre para descansar e desfrutar da hospedagem ou fazer uma visita opcional as águas termais locais.
Jantar e hospedagem no Vale do Colca.
DIA 3: COLCA/PUNO| INC: CAFÉ DA MANHÃ / ALMOÇO
Muito cedo da manhã saída até o mirante da Cruz do Condor. Estaremos expectantes do imponente vôo dos condores, enormes aves andinas em vias de extensão, que são
o símbolo da Cordilheira dos Andes. A vista nos permite apreciar por completo a dimensão do cânion, considerado o um dos mais profundos do mundo. Visitaremos o
povoado de maca e Yanque que ainda conservam suas igrejas coloniais. Depois do almoҫo, realizaremos uma viagem de 5 horas aproximadamente até nosso hotel na
cidade de Puno, onde seremos recebidos e assistidos em nossa chegada. Hospedagem em Puno.
DIA 4: LAGO TITICACA | INC: CAFÉ DA MANHÃ / ALMOÇO
A conhecer o Lago Titicaca numa excursão de dia completo. Começaremos visitando aos Uros, hospitaleiros locais que nos receberão em Ilhas artificiais construídas em
base a totora. Logo continuaremos até a Ilha de Taquile, onde os povoadores ainda preservam tradições ancestrais e nos receberão com suas coloridas vestes. Não
perderemos a oportunidade de explorar a ilha e surpreender-nos com as belas vistas do lago. Teremos um almoço tipo Box lunch na ilha. Pela tarde retorno a cidade e
hospedagem.
DIA 5: PUNO | INC: CAFÉ DA MANHÃ
Cedo da manhã visitaremos o cemitério pré-inca dos chefes Hatun Colla em Sillustani, as margens do algo Umayo. Seguidamente visitaremos a cidade colonial altiplano de
Lampa, conhecida como a Cidade Rosa, devido a que a maioria das casas está pintada com chocorosí, material similar a argila trazido dos morros vizinhos. Na cidade
destaca a igreja do Apóstolo Santiago onde se encontra uma replica de “La Piedad” de Miguel Angel, assim como pinturas da escola Cusquenha. Almoço num restaurante
local. Seguidamente nos dirigiremos ao aeroporto de Juliaca para pegar o vôo com destino a cidade de Lima.
Fim de nossos serviços.

CATEGORIA

SGL

DBL

TPL

Confort

1.243,06

1.059,72

986,11

Turista

1.308,33

1.088,89

1.031,94

Turista Superior

1.429,17

1.165,28

1.093,06

Primeira

1.556,94

1.219,44

1.138,89

Primeira Superior

1.927,78

1.404,17

1.365,28

Luxo

1.993,06

1.436,11

1.377,78

Luxo Superior

2.700,00

1.815,28

1.669,44

Forma de pagamento:
À vista com desconto de 3% ou 35% de entrada em dinheiro + saldo em ate 5x sem juros nos cartões de crédito Visa ou MasterCard
NOTAS:
1. Apartamentos Standard; Serviços regulares; Valores por pessoa em dólares americanos nos apartamentos indicados;
2. Sujeito a alteração sem prévio aviso e a disponibilidade no momento da reserva;
3. Valores não incluem: ingressos ou entradas em parques, exceto quando mencionados;
4. Não nos responsabilizamos por: documentação de viagem;
5. Não válido para períodos de feiras e congressos;
6. Tarifa válida para venda individual. Não válido para grupos.

