
 

 
 

 

LIMA, o sabor da aventura 
Este roteiro está feito para os amantes da gastronomia peruana. Desfrutaremos de uma degustação 
de comidas e bebidas peruanas em um dos bairros mais bonitos, artístico e boêmio de Lima, Barranco. 
Além disso chegaremos até o mercado de San Felipe onde os insumos frescos farão de esta uma 
experiencia incrível e continuaremos aprendendo da cozinha peruana com aulas com a chef Pia. Será 
toda uma experiencia culinária!! 
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Itinerário Detalhado 
 
DIA 1: LIMA I INC: - 
Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem em Lima. 
 
DIA 2: LIMA I INC: CAFÉ DA MANHA E ALMOCO EM LIMA 27 
Passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade. Começaremos pelo Parque do Amor 
em Miraflores com uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Logo, teremos uma vista panorâmica da 
Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura Lima. Continuaremos na Plaza de Armas, onde 
encontraremos o Palácio do Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral e caminharemos 
até o Convento de Santo Domingo, cujos corredores foram percorridos por San Martin de Porras e 
Santa Rosa de Lima no século XVII e onde seus restos mortais encontram – se agora.  Almoço gourmet 
no reconhecido restaurante Lima 27. Localizado numa das melhores zonas de San Isidro, Lima 27 e um 
lugar atrativo, interessante, não só a comida é boa. Continuaremos nossa visita a um dos melhores 
museus do país: Nos espera o Museu Larco, uma mansão do século XVIII, construída sobre uma 
pirâmide pré-colombiana do século VII. Destacam-se suas cerâmicas, objetos de ouro e tecidos; além 
da mais completa coleção de figuras (huacos) eróticos e múmias das culturas Chavín, Chimú, Nazca e 
Inca. Retorno ao Hotel. Hospedagem em Lima. 
 
DIA 3: LIMA I INC: CAFÉ DA MANHA E AULAS DE COZINAS COM A CHEF PIA 
De manhã descobriremos seus talentos como chef no ambiente familiar peruano. Durante as aulas de 
cozinha você experimentara 10 sabores que incluem uma entrada, e o prato que você preparara 
seguindo as indicações e os trucos de sua experimentada chefe Pia. A experiencia inclui a visita ao 
mercado local onde compraremos nos pontos favoritos de Pia, nossos ingredientes para a elaboração 
dos pratos, antes de empezar a cozinhar! Resto da tarde livre. Hospedagem em Lima. 
 
DIA 4: LIMA - BARRANCO I INC: CAFÉ DA MANHA E ALMOCO 
Hoje experimentaremos a degustação de muitos pratos típicos peruanos em um dos bairros mais 
bonitos, artísticos e boêmio de Lima “Barranco”. Interatua com nossos anfitriões locais para aprender 
a preparar o famoso ceviche e Pisco Sour. Aprende detalhes históricos e culturais detrás de cada prato 
que terá a oportunidade de experimentar neste tour de aprox. 4hrs caminhando pelas ruas de 
barranco. Retorno ao Hotel. Hospedagem em Lima.   
 
DIA 5: LIMA I INC: CAFÉ DA MANHA 
Na hora estipulada, saída ao aeroporto para a abordagem do voo internacional. 
 
Fim de nossos serviços 
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PRECOS POR PESSOA EM USD-MIN 1 PAXS EM SERVICO COMPARTIDO 
 
Condições: 
Período de Venda: 01 até 15 dezembro 2020 
Período da viagem: 02 de janeiro até 15 dezembro 2021 
*Preços validos com os hotéis informados na tabela de preços 
*De não encontrar disponibilidade nos mesmos hotéis, se cobrará o suplemento 
*Sujeito a disponibilidade 
Não valido nas datas importantes: Semana Santa (08 até 12 de abril), Inti Raymi em Cusco (23 até 26 
de junho) Dia da Independência (27 até 31 de julho) 
Código do Programa (BRPWF2) 
 
Tabela de preços – Preços em US$ por pessoa 
Forma de Pagamento: Entrada 25% e Saldo em 9 X 
 

CATEGORIA CIDADE HOTEL Tipo 
Hab Individual Duplo Triplo Serviços 

Criança 

TURISTA LIMA El Tambo Hotel Miraflores STD 936 674 583 469 

TURISTA SUP LIMA Libre Hotel BW Signature SUP 996 694 627 513 

PRIMEIRA LIMA Casa Andina Select Miraflores STD 1159 763 707 593 

PRIMEIRA SUP LIMA **Aloft Lima Miraflores URB 1259 814 987 873 

LUXO LIMA **AC Hotel Lima Miraflores OCV 1856 1110 1119 1006 
 
STD: Estándar | CLA: Classic | SUP: Superior |URB: Urban Breezy I OCV: Deluxe Ocean View 
Apartamentos TPL: * Estamos considerando DBL + cama adicional de 1 praza.  
Apartamentos TPL: ** Estamos considerando Duplo de uso Triplo. Três pessoas compartem um apartamento de 
duas camas.  
 
Política de crianças:  
1-4 anos: Compartindo cama com os pais sem custo adicional.  
Máximo 01 crianças por apartamento duplo.  
Não inclui café da manhã nos hotéis selecionados.  
Valores de criança com cama: No apartamento triplo com os pais.  
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PRECOS INCLUEM: 
 
 04 noites de hospedagem nos hotéis mencionados com café da manhã diários. 

 
Lima: 
 Traslado do aeroporto/hotel/aeroporto em Lima em serviço compartido em idioma 

espanhol. 
 City Tour + Almoço no restaurante Lima 27 + Visita ao museu Larco em serviço privativo em 

idioma português. 
 “Exquisito Peru” – Tour ao mercado de San Felipe e Aulas de cozinha em serviço compartido 

em idioma espanhol. 
 “Exquisito Peru” – Clássicos da gastronomia peruana – degustação de 16 pratos em serviço 

compartido em idioma espanhol. 
 
 
VALORES NÃO INCLUEM: 
 
 Boletos aéreos nacionais e internacionais 
 Bebidas na alimentação mencionada no programa 
 Gorjetas em hotéis, restaurantes, guias e motoristas. 
 Serviços e extras não mencionados no programa.  

 

  


