
 

SABORES ORIGINÁIS 
5 dias / 4 noites 

Lima 
 
RESUMO DA VIAGEM 

Dia Rota Hospedagem Refeições  

1 Lima:  Chegada Internacional  Lima - 

2 Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco Lima C 

3 Lima: Experiência gastronômica Lima C/A 

4 Lima: Dia livre Lima C 

5 Lima: Saida Internacional - C 

 
ITINERÁRIO DETALHADO 
 
 
Dia 1: Chegada Internacional – Lima 
 
 
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a 
documentação detalhada juntamente com o itinerário final.  
Terá o dia livre para descansar 

Hospedagem em Lima. 

Refeições inclusas: - 

 
 
Dia 2: Lima 
     
 
Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco (Tour de meio dia) 
Começamos pelos distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por 
volta de 1200 anos de antiguidade, a Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde 
conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a 
Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma pequena degustação. 
Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e onde 
estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima. 
Para finalizar, recorreremos o Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo 
Perú e inspira seus visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do 
antigo Perú através de mais de 45.000 peças.  
 
Hospedagem em Lima. 

Refeições inclusas: Café da manhã 

 
 



 
 
 
 
 
 
Dia 3: Lima 
 
 
Experiência gastronômica: Visita a um mercado local e classes de cozinha (Tour de meio dia) 
Descubrirá a historia da gastronomía peruana. Iniciará sua aventura culinária em um típico mercado peruano, 

onde encontrará uma amplia variedade de insumos nacional igual que frutas como a chirimoya, a lúcuma e o 

aguaymanto. Além, a amplia variedade de frutos do mar lhe surpreenderá. Visitará também um exclusivo 

restaurante limenho, onde poderá aprender a preparar os famosos Pisco Sour e Ceviche. Finalmente, 

desfrutará de um delicioso almoço com os pratos mais importantes da gastronomía peruana. 

Hospedagem em Lima. 

Refeições inclusas: Café da manhã e almoço. 
 
 
Dia 4: Lima 
 
 
Dia livre 

 
Hospedagem em Lima. 

Refeições inclusas: Café da manhã 

 
 
Dia 5: Lima 
 
 
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque para o seu próximo destino. 
Refeições inclusas: café da manhã. 
 

Fim dos nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
INCLUI 
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada. 
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado) 
- 4 noites de alojamento em Lima 
- Café da manhã diário nos hotéis 
- Visita à cidade de Lima com entrada no Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco 
Sour. 
- Experiência gastronômica em Lima com almoço 
NÃO INCLUI 
- Passagens aéreas internacionais e nacionais. 
- Impostos nos aeroportos. 
- Bebidas nas refeições e gorjetas 
- Outros não especificados no itinerário. 

Parte Aérea e terrestre: PREÇO  POR PESSOA EM US$ EM APTO STANDARD-  

Forma de Pagamento Entrada 25%+Taxa  e Saldo em 9 X nos cartões de Credito. 
Categoria Simple Duplo Triplo 

Econômica 1005 748 734 
Turista 1019 762 748 
Turista Superior 1033 776 762 
Taxa de 
embarque 76, 76, 76, 

 

Parte terrestre: PREÇO  POR PESSOA EM US$ EM APTO STANDARD-  

Forma de Pagamento Entrada 25%+Taxa  e Saldo em 9 X nos cartões de Credito. 
Categoria Simple Duplo Triplo 

Econômica 700 417 401 
Turista 716 433 417 
Turista Superior 731 448 433 

HOTÉIS SUGERIDOS 
* Todos os hotéis mencionados estão relacionados com o respectivo website. Para vê-lo, pressione Ctrl + clique em cada nome. 

* Caso não haja disponibilidade, serão oferecidos hotéis similares, sujeitos a suplementos se houver diferença na taxa. 
 

Cidade Econômica Turista Turista Superior 

Lima -Ferre de Ville 
-León de Oro 
 

-Ferre Miraflores 
-Britania Miraflores 
-Tambo I 
-Tambo 2 de Mayo 

-Allpa Hotel & Suites 
-Tambo II 
-Ibis Reducto  
-Girasoles 

 

http://hotelesferre.com/hotel-ferre-ville-miraflores/
http://www.leondeoroperu.com/
http://hotelesferre.com/hotel-miraflores/
http://www.hbritaniamiraflores.com/
http://www.eltamboperu.com/
http://www.eltamboperu.com/
http://allpahotel.com/
http://www.eltamboperu.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-8729-ibis-lima-reducto-miraflores-/index.shtml
http://losgirasoleshotel.com/

