
 
Divendres 5 d’ octubre 2018.- BARCELONA - LIMA 
A l’ hora que s’ indicarà sortida des d’ Olot, Banyoles, Girona i Figuers cap a l’ aeroport de Barcelona. Tràmits de 
facturació. Sortida del vol regular LA2431  de les 16.35 h. amb destinació Lima. Arribada a les 23.00 i trasllat a l'hotel. 
Sopar fred i allotjament. 
Dissabte 6 d’ octubre 2018.-  LIMA. 
Pensió completa. Sortida al matí per realitzar la visita de la zona colonial i moderna de la ciutat. Recorregut pel centre 
històric, els seus imponents monuments i construccions, entre les quals destaquen: la Catedral on farem una visita 
interior guiada, seguirem amb la panoràmica de la Plaça Major, Palau Arquebisbal, Ajuntament, Palau de Govern, 
Convent de Sant Francesc i la Plaça Sant Martin , entre d'altres, per seguir cap a la zona moderna de Sant Isidre i 
Miraflores, i acabar al Museu Arqueològic i Antropològic, que ens permetrà tenir una visió general de les diferents 
cultures peruanes que van precedir als Inques. Tarda lliure. 
Diumenge 7 d’ octubre 2018.-     LIMA  -    AREQUIPA 
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament. 
Trasllat a l'aeroport per agafar el vol amb destinació a la ciutat d'Arequipa. Arribada i trasllat a l'hotel. Visita de 
l'anomenada "Ciutat Blanca", que inclou el Convent de Santa Catalina, (una ciutat dins de la ciutat), la Plaça d'Armes, 
els Claustres de la Companyia i els districtes residencials de Yanahuara i Chilina des d'on és possible apreciar una 
magnífica vista del volcà Misti a més del bulliciós Mercat de Sant Camilo.  
Dilluns 8 d’ octubre 2018.- AREQUIPA -  CANYO DEL COLCA 
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament. 
Sortida cap a un dels canyons més profunds del planeta, El Canyó del Colca. Passarem per Pampa Cañahuas, prop de 
la Reserva Nacional Salines-Aguada Blanca, abans d'arribar a Chivay, punt de partida i arribada per les visites de la 
zona. 
Dimarts 9 d’ octubre 2018.-  CANYO DEL COLCA – PUNO (LLAC TITICACA) 
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament. 
Ens dirigim al lloc denominat "Creu del Còndor", mirador des d'on s'aprecia la profunditat del canyó i el vol arrogant dels 
còndors que ascendeixen a la superfície. Visitarem els pobles de Yanque i Maca amb esglésies colonials i unes tombes 
penjants. Continuarem cap a Puno, capital de altiplà peruà. El trajecte ofereix bells escenaris naturals, i una vista 
impressionant de la bella llacuna anomenada Lagunillas, apreciant vivers de truites i sovint flamencs andins alimentant-
se en les ribes del llac. Arribada a Puno al final de la tarda.  
Dimecres 10 d’ octubre 2018.- PUNO 
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament. 
Avui navegarem pel llac  més alt del planeta: El Llac Titicaca. Farem una primera visita de les Illes Uros, illes flotants en 
les quals encara viuen els descendents d'aquesta ancestral ètnia, avui unida al Llinatge Aymara, la subsistència es veu 
en part recolzada pel turisme. Continuarem navegant cap a l'Illa de Taquile, illa quítxua on els costums i tradicions 
inques encara són palpables i des d'on tindrem unes espectaculars vistes del Llac Titicaca i de la Serralada Real 
Boliviana al fons. A la tarda, retorn a Puno.  
Dijous 11 d’ octubre 2018.-  PUNO – CUSCO 
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament. 



Sortida cap a Cusco, passant per pintorescs pobles, el port de la Ratlla (port més alt de camí a la capital  de 4.300m), i 
l'altiplà on es podran observar llames  i alpaques. Visitarem el centre arqueològic de Pukara, Racjchi (temple del Déu 
Wiracocha), i l'Església de Andahuaylillas (la capella Sixtina andina). Arribada a Cusco el capvespre. 
Divendres 12 d’ octubre 2018.-  CUSCO 
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament. 
Al matí començarem  a prendre contacte amb la ciutat amb una visita a peu pel barri de la plaça de Sant Blai, carrer 
Hatunrumiyoc amb la "pedra dels 12 angles", Placeta Nazarenas, Plaça d'Armes, Museu Inca, mercat Central de Cusco, 
Carrer Loreto, la Catedral i el Koricancha o Temple del Sol. 
Dissabte 13 d’ octubre 2018.- CUSCO – AGUAS CALIENTES 
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament. 
Sortida per carretera cap a la Vall Sagrada dels Inques, visitant el poble andí de Chinchero on visitarem la zona 
arqueològica, la seva església colonial , la plaça principal on diàriament és possible visitar el seu autèntic mercat 
artesanal. Continuació a les Mines de Sal de Maras, el Laboratori Agrícola de Moray i Ollantaytambo amb la seva 
fortalesa. A la tarda sortida amb tren cap al poble d'Aigües Calentes. Arribada i trasllat a l'hotel.  
Diumenge 14 d’ octubre 2018.-  AGUAS CALIENTES –  MACHU PICHU – VALLE SAGRADO 
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament 
Matinarem per gaudir d'una de les meravelles del món, la ciutadella inca de Machu Picchu. En un entorn natural únic, 
farem la visita guiada del complex arqueològic recorren places, temples, palaus, dipòsits, tallers, escalinates i fonts 
d'aigua, Temple del Sol, etc. 
Retorn amb autobús a Aguas Calientes. A l'hora prevista, sortida des de l'estació de tren amb tornada a Ollantaytambo, 
baixada a l'estació del mateix nom i trasllat a l'hotel al Valle Sagrado, un lloc que presumeix de tenir un dels millors 
climes del món.  
Dilluns 15 d’ octubre 2018.—VALLE SAGRADO – PISAC – CUSCO 
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament 
A l'hora prevista, trasllat a Cuzco, en ruta farem una breu parada al mercat de Pisac. 
Arribada a Cusco  la tarda.  Visita de les Ruïnes Sacsayhuaman, fortalesa militar i d'observació astronòmica; 
Tambomachay, important centre de culte.  Kenqo, temple on estan representats els mons i el seu vincle amb els homes; 
Vista panoràmica de Puka Pukara. 
Dimarts 16 d’ octubre 2018.-  CUSCO – LIMA 
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament. 
A l'hora prèviament acordada trasllat a l'aeroport per sortir en vol a Lima. Arribada i trasllat a l'hotel. Aquest dia visitarem 
el bohemi barri de Barranco, bressol de poetes i escriptors i part de la ruta literària de Mario Vargas Llosa 
Dimecres 17 d’ octubre 2018.-  LIMA – BARCELONA 
Esmorzar i dinar. 
Matí lliure per realitzar les últimes compres o simplement passejar per la ciutat. A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport per 
sortir en vol regular LA5391 de les 19.45 h. amb destinació Barcelona, via Madrid. 
Dijous 18 d’ octubre 2018.- BARCELONA – PUNT D’ ORIGEN 
Arribada a Madrid a les 14.20. Sortida a les 15.30 direcció Barcelona. Arribada a les 16.45 h. Recollida de l’ equipatge i 
trasllat al punt d’ origen. FI DEL VIATGE. 
 
PREU DEL VIATGE PER PERSONA:   4.450 Euros 
 
Suplement individual: 780 Euros 
 
INCLOU. – Trasllats al aeroport de Barcelona d’ anada i tornada des dels punts d’ origen esmentats. Guia acompanyant 
de l’ agència de viatges. Guia de parla castellana a destí.-Bitllet aeri, Barcelona / Lima / Barcelona. Vols domèstics com 
s'indica en l'itinerari.12 nits d'allotjament. Menjars que s’ indiquen en el programa. Visites indicades en el itinerari. 
Propines a xofer i guia.  Assegurança bàsica de viatge i cancel·lació. Taxes aèries.  
NO INCLOU.- Maleters, begudes en els àpats.  
 
 


