
 

Peregrinação à Santa Rosa de Lima, Peru 

Paróquia Sagrada Família – Belo Horizonte - MG 

 

DIA A DIA 

 
DIA 1 | BRASIL X LIMA   ***   Quarta-feira 13 de setembro o 2017 

O ponto de encontro será na Igreja da Sagrada Família, a agência disponibilizará um ônibus 

para o traslado. 

O embarque será feito com destino ao aeroporto Tancredo Neves, embarcaremos no voo TAM 

com destino a Guarulhos as 11h45min, chegaremos em Guarulhos as 13h00min para embarcar 

no voo para LIMA ás 19h15min. 

Chegaremos em LIMA, Peru pelas 22h30min onde um veículo nos aguardará no aeroporto na 

hora estabelecida e você será transladado ao hotel acompanhado de um guia. Lima é uma 

moderna metrópole cheia de história com dez milhões de habitantes, que atravessa um 

excitante processo de mudanças culturais e econômicas.  

 

 Alojamento em Lima  

 CHECK IN: 13 h     CHECK OUT: 12 h                                          

 Refeições incluídas: nenhuma neste dia. 

 

 

DIA 2 | LIMA X ICA   ***   Quinta-feira  14 de setembro o 2017 

Neste dia sairemos bem cedo com destino a Ica. Em Ica iremos visitar a Bodega Tacama, 

primeiro vinhedo do Peru, produzem vinhos, espumantes e o famoso pisco, que é uma 

aguardente de uva, um tipo de licor do Peru. Depois continuaremos com o City tour pela 

cidade de Ica onde visitarão o Museu Regional, que possui importantes coleções, em sua 

maioria arqueológicas pré-hispânicas procedentes do departamento de Ica, entre as quais 

ressaltam a cerâmica e os têxteis. Em menor quantidade, o Museu conta com peças coloniais e 

republicanas de história regional, assim como também de arte e paleontológicas. 

Continuaremos nosso tour a Huacachina para que desfrute da beleza deste lugar.  

Traslado ao hotel em Ica.  

 

 Alojamento em ICA  

 CHECK IN: 13 h     CHECK OUT: 12 h                                          

 Refeições incluídas: Café da manhã 

 

 

DIA 3 | ICA X PARACAS x LIMA   ***   Sexta-feira 15 de setembro o 2017 

Hoje você desfrutará de um tour de manhã nas famosas Ilhas Ballestas, localizadas a 45 

minutos da costa de Paracas. As ilhas congregam uma impressionante fauna animal 

constituída por aves guaneiras, pinguins, sternas inca (larosterna inca) e patolas, além de lobos 

marinhos que curiosos se aproximam das embarcações de turistas e saltam ao redor delas. A 

lancha, conduzida por um marinheiro profissional, sai do píer do hotel pela manhã e inclui 



coletes salva vidas, guia bilíngue (inglês / espanhol) e garrafa de água. Retorno a Lima com 

breve parada em Cerro Azul e Punta Hermosa. 

Pela noite, translado ao Museu Larco localizado no tradicional distrito de Pueblo Libre. Foi 

fundado por Rafael Larco Hoyle em 1926 e se encontra no interior de uma mansão vice-reinal 

construída sobre uma pirâmide pré-colombiana do século VII. Nele se pode encontrar a mais 

completa coleção pré-hispânica de peças de ouro e prata assim como de arte erótica. São mais 

de 45 mil objetos arqueológicos testemunhos mudos de três mil anos de história peruana. Ao 

finalizar o percurso, você voltará a seu hotel 

 

 Alojamento em Lima      

 CHECK IN: 13 h     CHECK OUT: 12 h                                     

 Refeições incluídas: Café da manhã 

 

DIA 4 | LIMA X SANTA ROSA DE QUIVES X LIMA *** sábado 16 de setembro o 2017 

Começaremos a visita bem cedo com visita a Catedral de Lima (obra arquitetônica mais antiga 

da capital peruana onde descansam os restos mortais do conquistador Francisco Pizarro) , que 

conta com 5 naves e 14 capelas, sendo uma delas a capela da Sagrada Família, depois 

continuaremos com a visita á Igreja de Santa Rosa de Lima para logo seguir o trecho até Santa 

Rosa de Quives, cidade onde Santa Rosa de Lima foi crismada e viveu por 5 anos durantes a 

adolescência. Lá poderemos visitar a igreja Santa rosa de Quives, a casa de Santa Rosa de Lima, 

o poço dos desejos de Santa Rosa de Lima, gruta de santa Rosa de Lima, o parque Central de 

Santa rosa de Quives, Plaza de Santa Rosa de Quives e seus restaurantes típicos. Após visitas 

retorno a Lima. 

 

 Alojamento em Lima 

 CHECK IN: CHECK IN: 13 h     CHECK OUT: 12 h                                            

 Refeições incluídas: Café da manhã 

 

DIA 5| LIMA X JULIACA X PUNO *** Domingo 17 de setembro o 2017 

Pela manhã bem cedo, sairemos rumo ao centro da cidade. Chegaremos a Plaza de Armas, 

onde se fundou Lima primeiro como "A cidade dos reis", em 1535, e depois como capital da 

República do Peru, em 1821, ano da independência do país. Ainda na Plaza das Armas, 

conheceremos o Palácio Presidencial.  

Visitaremos também convento Santo Domingo, considerado uma joia do século XVI, onde 

estão os restos das duas maiores figuras religiosas peruanas: Santa Rosa de Lima e São Martín 

de Porres. 

Visita ao Palácio Arcebispal que conta com uma com uma exibição de peças de arte religioso 

correspondentes aos séculos XVI e XIX, patrimônio da Igreja Católica. Em seguida nos 

dirigiremos à Igreja San Francisco onde se guarda uma invejável coleção de livros antigos e se 

pode visitar uma autêntica rede de catacumbas. Ao finalizar com o centro urbano, reconhecido 

pela UNESCO como Patrimônio da humanidade, visitaremos os modernos distritos de 

Miraflores e San Isidro, para concluir o tour no Parque do Amor, parque localizado em frente 

ao mar que ostenta uma espetacular vista da baia de Lima.  

Pela tarde, na hora combinada traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino ao 

aeroporto de Juliaca, onde teremos traslado para hotel em Puno. 



 

  Alojamento em Puno 

 CHECK IN: 13 h     CHECK OUT: 9 h                                  

 Refeições incluídas: Café da manhã 

 

DIA 6 | PUNO X UROS E TAQUILLE X PUNO ***   segunda-feira 18 de setembro o 2017 

Saída pela manhã para visitas. Começaremos visitando as ilhas flutuantes dos Uros. Os Uros 

são uma cultura ancestral que povoa uma série de ilhas artificiais construídas com a totora 

(espécie de junco) que cresce no próprio lago. As ilhas são fabricadas tecendo as totoras nas 

zonas onde ela cresce mais espessa e se forma uma camada natural. Sobre ela constroem suas 

casas e cozinham ao ar livre para evitar incêndios. Depois de um percurso de uma hora e meia, 

você continuará sua viagem até a ilha de Taquile. Esta é uma ilha de falantes de quíchua ao 

contrário das outras ilhas falantes do aimará no lago. Formou parte do império incaico e ainda 

se podem notar vestígios desta cultura em suas construções. Entretanto, também chegaram os 

espanhóis, que os despojaram de suas vestes típicas obrigando-os a usar a vestimenta 

tradicional de camponês. 

Depois do almoço, regressaremos a Puno. 

 

 Alojamento em Puno 

 CHECK IN 14:00h      CHECK OUT 09:00h                                           

 Refeições incluídas: Café da manhã 

 

DIA 7 | PUNO – CUSCO    ***   terça-feira 19 de setembro o 2017 

Saída pela manhã com destino à cidade de Cusco com uma parada em Sillustani, uma 

península da lagoa Umayo, onde poderemos visitar uma das maiores necrópoles do mundo 

onde se destacam mais de 90 "chullpas", gigantescos e primitivos mausoléus de pedra de mais 

de 12 metros de altura com a parte alta mais larga que a base.  

Chegada no hotel em Cusco. Restante dia livre. 

 

 Alojamento em Cusco 

 CHECK IN 10:00h      CHECK OUT 8:30h                                           

 Refeições incluídas: Café da manhã, almoço 

 

DIA 8 | CUSCO    ***   quarta-feira 20 de setembro o 2017 

Saída pela manhã para conhecer a cidade de Cusco, começando com visita à Praça de San 

Cristóbal para desfrutar de uma vista panorâmica da cidade. Depois, visitaremos o Mercado de 

San Pedro, onde nos empaparemos do sabor local e conheceremos mais de perto os produtos 

da zona neste mercado onde há de tudo e abastece à cidade inteira. 

Continuaremos com Coricancha, conhecido como "El templo del Sol" (Quri Kancha 'templo 

dourado'), que foi construído por ordem do Inca Pachacútec (1438 - 1471) e na chegada dos 

espanhóis se transformou na base para a construção do Convento de Santo Domingo. Aí, 

durante o incanato (Estado Inca) se fazia reverência ao sol ("Inti") e em determinada época era 

cheio de peças de ouro.  

Seguiremos à Plaza de Armas para visitar a Catedral (Templo Sagrada Família) que alberga 

obras coloniais de incrível valor, a direita da Catedral temos a igreja da Sagrada Família, ou 



Jesus Maria. Sua construção se iniciou em 1560 e foi terminada em 1654. Para isto se 

extraíram e transportaram centenas de pedras da fortaleza de Sacsayhuaman sob as ordens do 

Conselho Eclesiástico, mas com o suor de milhares de índios.  

Próximo a Plaza das Armas podemos ver o Convento de Santa Catalina, a igreja de San 

Francisco de Asis, Templo de La compañia de Jesus. 

Finalmente iremos ao bairro de San Blas, originalmente habitado pela nobreza inca que ergueu 

imponentes construções de pedra a pouca distância da Plaza de Armas. Atualmente é um 

conglomerado de deliciosas ruazinhas de pedra e em seu centro se encontra a Igreja de San 

Blas, construída sobre um santuário incaico, que foi levantada no ano 1544 e guarda em seu 

interior o Púlpito de San Blas, trabalho de filigrana feito em cedro por mãos cusquenhas.  

Após visitas retorno ao hotel. 

 

 Alojamento em Cusco. 

 CHECK IN: 10:00      CHECK OUT:  08:30                                           

 Refeições incluídas: Café da manhã 

 

DIA 9 | CUSCO X SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS X CUSCO ***   Quinta-feira 21 de setembro o 2017 

Começaremos o percurso na fortaleza de Sacsayhuamán, uma das construções emblemáticas 

dos incas (localizada a poucos minutos da zona urbana) erguida pelo inca Pachacútec no século 

XV. Trata-se de uma imensa fortaleza levantada com estruturas megalíticas cujo translado e 

talhado ainda é um mistério.  

Seguiremos rumo a Quenqo, localizado a 4 quilômetros da cidade de Cusco. Quenqo é um 

complexo arqueológico de uso principalmente religioso onde acredita-se que se realizaram 

rituais agrícolas propiciatórios.  

Continuaremos o percurso em direção a Puka Pukara, situada a 7 quilômetros da cidade de 

Cusco. Puka Pukara, que significa "fortaleza vermelha", foi um complexo arquitetônico de 

suposto uso militar com múltiplos ambientes, praças, banheiros, aquedutos, muros e torres, e 

se acredita que a comitiva do inca a usava enquanto ele descansava em Tambomachay.  

Este último complexo arqueológico, que exploraremos em seguida, está situado a 8 

quilômetros da cidade de Cusco. Conhecido também como os "Baños del inca", Tambomachay 

foi provavelmente o lugar de descanso para o inca e seu séquito. A construção parece ter um 

especial interesse na água, a qual se rendia culto, e se destacam finos aquedutos que se 

alimentam de fontes aquíferas do subsolo e águas termais próximas.   

Retorno a Cusco, para hospedagem 

 

 Alojamento em Cusco. 

 CHECK IN: 10:00      CHECK OUT:  08:30                                           

 Refeições incluídas: Café da manhã 

 

DIA 10 |CUSCO X VALE SAGRADO X CUSCO ***   sexta-feira 22 de setembro o 2017 

Neste dia começaremos as visitas dirigindo-se ao Vale Sagrado onde visitaremos o 

Awanakancha, uma granja de camelídeos sul-americanos e centro de exibição de têxteis, onde 

famílias locais fazem demonstrações de todo o processo tradicional de confecção de peças.  



Em seguida iremos à cidadela de Pisac um povoado construído em forma de perdiz, conhecido 

por dois motivos: pelo mercado de artesanatos estabelecido entre edifícios coloniais, e por 

abrigar um dos complexos de terraços agrícolas mais impressionantes do vale.  

O mercado consta de dezenas de bancas que exibem e vendem produtos trabalhados pelos 

habitantes da zona.  

Após o almoço seguiremos até a Ollantaytambo, um típico exemplo do planejamento urbano 

dos incas ainda habitado do mesmo modo que no passado. Pachacútec (1438 - 1471) 

conquistou o povoado, o destruiu e construiu um novo absorvendo-o como parte de seu 

império. A fortaleza de Ollantaytambo é um grande complexo arqueológico que ainda que 

receba o nome de "fortaleza" foi um "tambo", cidade de descanso e alojamento para 

comitivas que viajavam longas distâncias. É sem dúvida uma das mais monumentais obras do 

incanato. Retorno ao hotel em Cusco. 

 

 Alojamento em Cusco. 

 CHECK IN 10:00      CHECK OUT 08:30                                              

 Refeições incluídas: Café da manhã, almoço 

 

DIA 11 | CUSCO X MACHU PICCHU X AGUAS CALIENTES    *** Sábado 23 de setembro o 2017 

Na hora combinada traslado à estação ferroviária de Ollantaytambo para embarque em trem e 

início de nossa viagem à cidadela de Machu Picchu, com uma impressionante vista das 

paisagens do Vale Sagrado do Urubamba.  

Chegaremos até Águas Calientes, onde embarcaremos no ônibus para a Cidade Perdida de los 

Incas, “Machu Picchu”, descoberta em 1911. Onde vamos desfrutar de uma excursão guiada 

pelas principais edificações como: Mirante, Templo das três janelas, Praça Sagrada, 

Intihuatana (relógio solar), Palácio Real,Rocha Sagrada, Templo do Sol, o Condor.  

Retorno a Aguas Calientes onde desfrutaremos do almoço no Café Inkaterra Restaurante.  

Pernoite em Aguas Calientes. 

  

 Alojamento em Águas Calientes  

 CHECK IN 14:00h      CHECK OUT 10:00h                                          

 Refeições incluídas: Café da manhã 

 

DIA 12 | AGUAS CALIENTES X CUSCO *** Domingo 24 de setembro o 2017 

Café da manhã no hotel. Em horário determinado embarque em trem até Ollantaytambo, de 

onde partiremos em ônibus com destino a cidade de Cusco.   

Restante dia livre.  

   

 Alojamento em Cusco 

 CHECK IN 10:00      CHECK OUT 08:30                                              

 Refeições incluídas: Café da manhã 

 

DIA 13 | CUSCO X LIMA X BRASIL ***   segunda-feira 25 de setembro o 2017 

Um veículo irá pegar o grupo no hotel na hora estabelecida para traslado ao aeroporto 

acompanhado de um guia. 



Embarque em CUSCO bem cedo, às 5h30min onde chegaremos às 07h00min em LIMA, 

faremos novo embarque às 08h40min com destino a São Paulo para conexão a Belo Horizonte, 

onde chegaremos às 19h00min. 

Por experiência da agência, maioria tem seus familiares esperando no aeroporto, desta forma 

não iremos disponibilizar um ônibus, caso exista necessidade grupo desejar um transporte, 

iremos ratear entre os interessados. 

 

 Refeições incluídas: Café da manhã em Cusco. 

 

 

FIM DE SERVIÇOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INCLUI 

 
 

 Passagens aéreas internacionais 

 Guia local em todo roteiro. 

 

ACOMODAÇÕES: 

 

 3 noites em Lima  
 1 noite em Ica       
 2 noites no Puno 
 5 noites no Cusco 
 1 noite no Machu Picchu 

 
 

 
REFEIÇÕES: 

 Café da manhã diário no hotel, almoços tal como especificado no itinerário. 

 
 
TRANSPORTE: 

 Vistadome Mapi / Oll (604) 
 Translados privativos. 

 
BILHETES E ATIVIDADES: 

 Bilhetes de entrada para atrações mencionados no itinerário. 

 
 
NÃO INCLUI 

 
 Gastos pessoais.  

 Bebidas alcoólicas e não acoólicas, durante as refeições.  

 Despesas pessoais (lavanderia, telefonemas, seguro de viagem, etc.) 

 Refeições não mencionadas no programa. 

 Early check in, late check out. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


