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PERÚ 
 

Descobrint el país dels Inques 
 

VIATGE A MIDA – 15 DIES 
 

 
 
 

 Per què proposem Perú?  
 
Els inques governaren un extens territori des de l'Equador fins a l'Argentina, la civilització va ser la culminació de l'antiga 
cultura de Tihuanaco, que al seu torn va recollir reflexos de sis mil·lennis de cultures anteriors. Amb Huayna Cápac l'Imperi 
va entrar en decadència, s'havia perdut l'esperit dels grans guerrers i conqueridors del passat. La guerra civil entre els 
germans Huásar i Atahualpa per fer-se amb el poder absolut del territori va posar en evidència els mals interns. 
Decadència que aprofità Pizarro utilitzant l'engany per parar una trampa i capturar a Atahualpa, iniciant la conquesta del 
territori per annexionar-lo a la corona espanyola. La resistència inca va durar gairebé 40 anys, en la què va acabant 
participant l'aliat de Pizarro Manco Inca, que va entrar en rebel·lió a l'adonar-se que els nous senyors tenien molt interès 
pels metalls preciosos però cap respecte per la població local. Encara que han passat centenars d'anys des de la 
conquesta, els descendents dels inques continuen vivint en petites comunitats agrícoles practicant els rituals, les ofrenes 
a la "Pachamama", les danses i jocs tradicionals i lluitant contra un sistema cada vegada més globalitzat que amenaça de 
relegar la seva cultura a una simple visita turística. 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Lima  Hotel 

2 Lima E Hotel 

3 Lima  Arequipa E Hotel 

4 Arequipa  Canó del Colca E,D Hotel 

5 Canó del Colca  Puno E,D Hotel 

6 Puno  Uros  Amantani E,D,S Casa local 

7 Amantani  Illa de Taquile /  Sillustani  Puno E,D Hotel 

8 Puno  Cuzco E,D Hotel 

9 Cuzco  Pisac  Ollantaytambo E,D Hotel 

10 Ollantaytambo  Aguas Calientes  Machu Picchu  Aguas Calientes   E Hotel 

11 Aguas Calientes  Ollantaytambo  Cuzco E Hotel 

12 Cuzco E Hotel 

13 Cuzco E Hotel 

14 Cuzco  Madrid o Barcelona  E  

15 Barcelona o Madrid   

PRE-TOUR PARACAS-NAZCA 

3 Lima  Paracas E Hotel 

4 Paracas  Nazca E Hotel 

5 Nazca  Arequipa E Bus 

EXTENSIÓ A HUARAZ 

1 Lima  Huaraz   Autobús 

2 Huaraz  Llanganuco  Huascaran  Huaraz D Hotel 

3 Huaraz  Chavin de Huantar  Huaraz E,D Hotel 

4 Huaraz  Nevado Pastoruri  Huaraz E,D Hotel 

5 Huaraz  Lima E  

 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1K7QDvfBN4dNziykQWRAFULzJeSQ&ll=-12.991418321840229%2C-73.36254665000001&z=7
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EXTENSIÓ NORD 

3 Lima  Trujillo E Hotel 

4 Trujillo  Chiclayo E Hotel 

5 Chiclayo E Hotel 

6 Chiclayo  Lima E  

EXTENSIÓ SELVA AMAZÒNICA 

14 Cuzco  Puerto Maldonado  Hacienda Concepción E,D,S Lodge 

15 Hacienda Concepción E,D,S Lodge 

16 Hacienda Concepción  Puerto Maldonado  Lima  Madrid o Barcelona E  

17 Madrid o Barcelona   

EXTENSIÓN IQUITOS 

14 Cuzco  Lima   Hotel 

15 Lima  Iquitos  Heliconia Lodge E,D,S Lodge 

16 Heliconia Lodge E,D,S Lodge 

17 Heliconia Lodge  Iquitos  Lima  E,D Hotel 

18 Lima  Madrid o Barcelona E  

19 Madrid o Barcelona   

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 ǀ BARCELONA o MADRID  LIMA 

Sortida en vol regular cap a Lima. Arribada i trasllat a l’hotel Ibis Budget Miraflores (opció 3* turista) o Holiday Inn Miraflores 
(opció 4* primera) o similars. 
 
Dia 2 ǀ LIMA 

Esmorzar i  dia lliure. Possibilitat de fer visites guiades opcionals (consultar suplement). Allotjament. 

 
Dia 3 ǀ LIMA  AREQUIPA 

Esmorzar i a l’hora indicada trasllat a l’aeroport per volar a Arequipa. Arribada, trasllat a l’hotel i dia lliure per a visitar la 
població coneguda com la “Ciutat Blanca”. Possibilitat de fer una visita opcional incloent el convent de Santa Catalina 
(consulteu suplement). Allotjament al Majestad Boutique Hotel (opció 3* turista) o Palla Boutique Hotel (opció 4* primera) 
o similars. 
 
Dia 4 ǀ AREQUIPA  CANÓ DEL COLCA (160 km/4hores) 

Esmorzar i sortida en direcció al Canó del Colca. de camí es passa per Pampa de Arrieros, Pampa Cañahuas, Vizcachani i 
Tojra. Els impressionants volcans Mismi, Misti, Chachani i les glaceres Ampato. Sabancaya i Hualca Hualca, ofereixen 
impressionant vistes panoràmiques a mida que ens endinsem a la vall del Colca. Unes 4 hores més tard de l’inici del viatge 
arribem a Chivay. Dinar inclòs. A la tarda, possibilitat de relaxar-se en els banys termals de La Calera. L’hotel Colca Lodge 
te els seus propis banys. Allotjament a l’Hotel Casa Andina  (opció 3* turista) o Colca Lodge (opció 4* primera) o similars.  
 
Dia 5 ǀ CANÓ DEL COLCA  PUNO (220 km/6 hores) 

Esmorzar i ben d’hora sortida cap al mirador ubicat entre Maca i Cabanaconde, un dels punts més profunds del canó. Des 
del mirador “Cruz del Cóndor” es pot apreciar la profunditat del canó (aprox. 1200m). És aquí on el llegendari còndor es 
pot veure en ple vol sobre el fons del paisatge muntanyós. Farem algunes parades en el recorregut per a visitar esglésies 
colonials situades en pintorescos poblets abans d’arribar a Chivay. Dinar inclòs en un restaurant local. A continuació sortida 
cap a Puno. En ruta veurem volcans, llacs i grups de vicunyes i alpaques així com diverses espècies de cactus, l’altitud mitja 
de la ruta és d’uns 4.500 m. Arribada a Puno al vespre i allotjament a La Hacienda Puno (opció 3* turista) o l’Hotel Jose 
Antonio Puno (opció 4* primera) o similars. 
 
Dia 6 ǀ PUNO  UROS  AMANTANÍ 

Esmorzar i sortida en llanxa cap a Uros on es pararà en una de les illes flotants abans de continuar a l’Illa d’Amantaní 
(aproximadament unes 2 hores i mitja) on arribarem cap al migdia. Dinar. A la tarda, es farà una caminada cap a un dels 
turons de l’illa per visitar el Temple de Pachatata i poder apreciar una vista del llac. Sopar i nit en una casa local.  
Nota: A causa de l’altitud (3.800m) es requereix un cert nivell físic per les caminades a les illes. L’allotjament amb les famílies 
locals és molt bàsic (bany compartit sense dutxa) i no te electricitat o calefacció. Quan es pon el sol la temperatura baixa 
fins als 4°C. Consulteu suplement si preferiu un altre tipus d’allotjament.  
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://all.accor.com/hotel/A8F5/index.es.shtml
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/lima/limmi/hoteldetail?cm_mmc=YextLocal-_-HI-_-PE-_-LIMMI
https://www.majestadhotel.com/
https://www.palla.pe/
https://www.casa-andina.com/destinos/colca/standard-colca/
https://colca-lodge.com/es/
https://www.hhp.com.pe/
https://hotelesjoseantonio.com/hotel-jose-antonio-puno/
https://hotelesjoseantonio.com/hotel-jose-antonio-puno/
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Dia 7 ǀ AMANTANÍ  ILLA DE TAQUILE /  SILLUSTANI  PUNO 

Esmorzar i tornada en vaixell a Puno parant a l’illa de Taquile (una hora en llanxa des d’Amantaní). Prop de 300 famílies 
viuen aquí respectant els antics preceptes andins: Ama Sua (no robis), Ama Quella (no menteixis) i Ama Lulla (no siguis 
gandul). De camí a la plaça principal des de l’embarcador el nostre guia explicarà més sobre les tradicions, estil de vida i 
detalls de les tècniques de teixit dels illencs. Després del dinar tornem a Puno. Arribada al moll i anirem a visitar les torres 
o "chullpas" de Sillustani. L’enginyeria de la seva construcció desafia la gravetat; el diàmetre de la part superior de les 
chullpas és més gran que el diàmetre de la base. Allotjament a La Hacienda Puno (opció 3* turista) o l’Hotel Jose Antonio 
Puno (opció 4* primera) o similars. 
 
Dia 8 ǀ PUNO  PUKARA  LA RAYA  VIRACOCHA  ANDAHUAYLILLAS  CUZCO (389 km/10 hores) 

Esmorzar i a l’hora convinguda trasllat a l’estació d’autobusos per sortir en bus turístic amb assistència a bord cap a Cuzco. 
Un viatge de deu hores (amb visites i parades) a través dels pintorescos paisatges andins esquitxats de poblets i grups de 
llames i vicunyes. El nostre destí final és Cuzco fent tres parades importants al llarg del trajecte: la primera el Paso de La 
Raya (4,335m) per gaudir d’una vista panoràmica dels Andes nevats. El dinar serà servit en un restaurant típic a Sicuani. A 
continuació visitarem el Temple de Viracocha l’únic complex arqueològic en el que els Inques van utilitzar argila a més de 
pedra com a material de construcció. L’última parada serà a Andahuaylillas, coneguda per la seva església barroca del segle 
XVII. Arribada a Cuzco i trasllat a l’hotel Inkarri Cusco (opció 3* turista) o Xima Exclusive Cusco (opció 4* primera) o similars. 
 
Dia 9 ǀ CUZCO  PISAC  VALL SAGRADA 

Esmorzar i sortida per carretera a la Vall Sagrada dels Inques. La primera parada serà a Awana Kancha (Palau del Teixidor 
en Quechua), on tindrem ocasió de visitar un centre tèxtil. Continuació a Pisac per visitar el complex arqueològic i un dels 
mercats locals més importants de Sud-Amèrica (diari, però si es pot coincidir en diumenge l’ambient és més animat). Dinar 
inclòs. Continuació a la Fortalesa de Ollantaytambo on hi destaquen el Temple del Sol i la “Terraza de los Diez Nichos”. 
Allotjament a l’hotel hotel Ava Spots (opció 3* turista) o Sonesta Posada del Inca Yucay (opció 4* primera) o similars. 
 
Dia 10 ǀ VALL SAGRADA  AGUAS CALIENTES  MACHU PICCHU  AGUAS CALIENTES 

Esmorzar i trasllat a peu l’estació d’Ollantaytambo situada a uns 10 minuts de l’hotel (sense guia). Sortida en tren amb un 
recorregut d’una hora i mitja fins a Aguas Calientes. Continuació en autobús a l’entrada de Machu Pichu i visita del complex 
durant la qual s’aprecia la seva topografia i l’ingeni que es va utilitzar a la seva construcció i que fa d’aquesta ciutat Inca 
una de les 7 meravelles del mon. Tarda lliure. Allotjament a l’Hotel El Mapi by Inkaterra en opció turista habitació Deluxe, 
en opció primera habitació Suite.   
 
Dia 11  ǀ AGUAS CALIENTES  OLLANTAYTAMBO  CUZCO 

Esmorzar i matí lliure per tornar a visitar la ciutadella de Machu Pichu (no inclòs), o ascendir al Wayna Pichu (consultar 
preu). A la tarda tren de tornada a Ollantaytambo i trasllat a Cuzco. Arribada a Cuzco i acomodació a l’hotel Inkarri Cusco 
(opció 3* turista) o Xima Exclusive Cusco (opció 4* primera) o similars. 
 
Dies 12-13 ǀ  CUZCO 

Esmorzar. Dies lliures per passejar i gaudir dels atractius d’aquesta ciutat on es barreja el llegat arquitectònic dels inques 
amb el colonial que van deixar els espanyols. Possibilitat de contractar una visita opcional incloent les runes properes 
(consultar suplement). Allotjament a l’hotel de categoria escollida. 
 
Dia 14 ǀ CUZCO  MADRID o BARCELONA 

Esmorzar i a l’hora convinguda trasllat a l’aeroport per volar a Lima per enllaçar amb vol de tornada. Nit a bord. 
 
Dia 15 ǀ MADRID o BARCELONA 

Arribada i fi dels serveis. 
 
PRE-TOUR PARACAS-NAZCA 
Dia 3 ǀ  LIMA  PARACAS (260km/4 hores) 

Esmorzar. Trasllat d’hora a l’estació d’autobusos i sortida cap a Paracas (07.30 hores) en bus turístic. Arribada a Paracas i  
trasllat a l’hotel. A la tarda visita a la Reserva Nacional de Paracas, que constitueix l’única reserva natural a la costa peruana 
i és considerat un dels ecosistemes més rics i a la vegada curiosos, per la Unesco. Tindrem l’oportunitat de fotografiar 
impressionants paisatges conformats per formacions rocoses esculpides per l’aire i el mar com la “catedral” i els “frailes”. 
Els miradors ubicats al llarg de la costa són els llocs ideals per tenir vistes de la Península de Paracas i l’Oceà Pacífic. Abans 
de tornar a l’hotel passem per les platges de Yumaque, Playa Roja i Lagunillas. Allotjament a l’Hotel San Agustin Paracas 
(opció 3* turista) o Hotel Radisson Paracas (opció 4* primera) o similars. 
 
Dia 4 ǀ PARACAS  ISLAS BALLESTAS  PARACAS  NAZCA (229km/3,5 hores) 

Esmorzar. A l’hora indicada, sortida en llanxa cap a la badia de Paracas. Navegació per les Illes Ballestas on podrà observar 
llops de mar i aus marines (no es pot desembarcar).  

mailto:info@altairviatges.com
https://www.hhp.com.pe/
https://hotelesjoseantonio.com/hotel-jose-antonio-puno/
https://hotelesjoseantonio.com/hotel-jose-antonio-puno/
https://www.inkarricusco.com/
https://www.ximahotels.com/xima-exclusive-cusco
https://www.avaspots.com/
https://www.sonestapiyucay.com/
https://www.inkaterra.com/es/byinkaterra/el-mapi-hotel/habitaciones/
https://www.inkarricusco.com/
https://www.ximahotels.com/xima-exclusive-cusco
https://www.sanagustinparacashotel.com/es/?partner=7939utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=MyBusiness&utm
https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/hotels/radisson-resort-paracas?cid=a:se+b:gmb+c:amer+i:local+e:rad+d:latam+h:PERPAPE
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Durant el camí podrà veure el geoglifo del Candelabro situat a les dunes del desert i molt similar ales famoses línies de 
Nazca. Retorn al litoral i sortida en autobús regular cap a Nazca (viatge d’unes 3 hores de durada). Arribada i trasllat a 
l’hotel Casa Andina Standard Nasca (opció 3* turista) o  Hotel Nazca Lines (opció 4* primera) o similars.   
 
Dia 5 ǀ  NAZCA  AREQUIPA (587km/10 hores) 

Esmorzar i a l’hora convinguda es realitzarà el sobre vol de les Líneas de Nazca. Les avionetes tenen una capacitat màxima 
de 12 passatgers i el sobre vol és d’aproximadament uns 30 minuts, els vols es poden cancel·lar segons condicions 
climatològiques. A l’hora indicada, trasllat a l’estació d’autobusos i sortida en autobús regular cap a Arequipa a les 22.15 
hores. Recorregut d’unes 10 hores. Arribada a l’endemà cap ales 09.00 hores (dia 3 de viatge del programa base).  Habitació 
disponible a l’arribada. 
 
EXTENSIÓ A HUARAZ 
Dia 1 ǀ LIMA  HUARAZ  

Trasllat a l’hora convinguda per a prendre l’autobús nocturn cap a Huaraz (22.45h – 06.15h). Nit a l’autobús. 
 
Dia 2 ǀ HUARAZ  LLANGANUCO  HUARAZ 

Arribada cap a les 06.15h i trasllat a l’hotel (on podrà deixar el seu equipatge). Posteriorment excursió a la Laguna de 
Llanganuco i al Parc Nacional de Huascaran, declarat Patrimoni Natural de la Humanitat i seu del Nevat Huascarán (6.768 
m) la muntanya més alta del Perú. Farem parades en diferents pobles del Callejón de Huaylas com Carhuaz, Yungay i Caraz. 
A Carhuaz encara es poden apreciar a dones amb barrets i faldilles típiques. Continuem cap a Yungay, la ciutat va ser 
destruïda pel terratrèmol i l’allau de 1970. Sortint de Yungay per la ruta que ens condueix a Caraz trobem la llacuna de 
Chinancocha o “laguna mujer” i la llacuna Orconcocha o “laguna macho” ambdues conformen la coneguda “Laguna 
Llanganuco”. Mentre que les aigües de Chinancocha són de to turquesa, la de Chincancocha és la més petita i d’aigua 
celeste. Abans de continuar el recorregut farem una parada a Caraz, un acollidor poblat caracteritzat per la seva antiga 
església, a més del seu famós “manjar blanco” (dolç de llet). Dinar inclòs al tour. Allotjament a l’Hotel Andino Club o similar. 
 
Dia 3 ǀ HUARAZ  CHAVIN DE HUANTAR  HUARAZ 

Esmorzar. Visita al temple de Chavín de Huántar, declarat Patrimoni de la Humanitat per l’UNESCO el 1975. El monument 
és una impressionant construcció de pedra i conté enigmàtiques galeries interiors. Els monòlits, “Cabezas Clavas” i gravats 
en pedra demostren un alt sentit de l’estètica, i un refinat sentit cap a l’espiritualitat i adoració. Dinar inclòs al tour. 
Allotjament. 
 
Dia 4 ǀ HUARAZ  NEVAT PASTORURI  HUARAZ 

Esmorzar. Sortida cap al Sud del Callejón de Huaylas, parada a les aigües gasificades de Puma Pampa i el més bell exponent 
de la flora andina: “La Puya de Raimondi” i les pintures d’art rupestre. Arribant al pàrquing de la glacera comencem l’ascens 
cap a Pastoruri (5,000m) 45 minuts (opcionalment es poden llogar cavalls); aquesta glacera es troba en un procés accelerat 
de retrocés pels efectes del canvi climàtic i per tal efecte a la cantonada de la glacera s’ha format una llacuna en la que es 
pot veure blocs de gel flotant i cap el fons les coves de gel. Dinar tipus pícnic inclòs al tour. Retorn a l’hotel a Huaraz i 
allotjament. 
 
Dia 5  ǀ HUARAZ  LIMA 

Esmorzar i a l’hora convinguda trasllat a l’estació d’autobús per a sortir cap a Lima (11.00h – 18.15h). No inclou nit a Lima.  
 
EXTENSIÓ NORD 
Dia 3 ǀ LIMA  TRUJILLO 

Esmorzar i trasllat a l'aeroport per agafar el vol a Trujillo. Arribada i trasllat a l'hotel. Després, visita a les impressionants 
Piràmides del Sol i la Lluna, el centre del poder a la Vall de Trujillo durant els temps Moche. Observeu el sorprenent grup 
de frescos en tova en una de les parets del Temple de la Lluna, desenterrat pels arqueòlegs. Posteriorment visita a una 
tradicional família de la Vall de Moche, descendent dels Mochica. Després visita al temple Arco Iris (Drac), de la cultura 
Chimú. Es continua cap a Huanchaco, ancestral caleta de pescadors on s'apreciaran les antigues embarcacions anomenades 
Cavallets de Totora amb els quals es manté la tradició mil·lenària de la pesca artesanal. Dinar a Huanchaco i a la tarda visita 
a l'antiga ciutadella de Chan Chan, l'extensió de la qual és de 18 km2 aprox. S'ingressarà al Palau Nik-An, ubicat a la part 
sud oest de Chan Chan recorrent les seves places cerimonials, adoratoris, reservoris, graners, cementiris, etc. Allotjament 
al Casa Andina Standard Trujillo (opció 3* turista) o Hotel Costa del Sol Wyndham Trujillo (opció 4* primera) o similars. 
 
Dia 4 ǀ TRUJILLO  CHICLAYO 

Esmorzar i sortida per visitar el Complex Arqueològic el Bruixot. La denominació “El Bruixot” es deu al fet que per centenars 
d'anys els mestres sanadors es van concentrar en aquest lloc per realitzar rituals xamànics. Aquest complex arqueològic 
comprèn tres piràmides: Huaca El Bruixot, Huaca Prieta i Huaca Cao. Només l'última pot ser visitada i va ser aquí on es va 
trobar el 2006 la mòmia d'una dona amb una rica col·lecció d'objectes funeraris incloent joies i armes fines.  

mailto:info@altairviatges.com
https://www.casa-andina.com/es/destinos/nasca/hoteles/casa-andina-standard-nasca
http://www.dmhoteles.pe/esp/hotel/hotel-en-nasca#.XDxvaVVKjZ4
http://www.hotelandino.com/
https://www.casa-andina.com/es/destinos/trujillo/hoteles/casa-andina-standard-trujillo-plaza
https://www.wyndhamhotels.com/es-xl/wyndham/trujillo-peru/wyndham-costa-del-sol-trujillo/overview?CID=LC:HR::GGL:RIO:National:49081&iata=00093796
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Veurem els frisos i relleus multicolors de la Huaca Cao mostrant a la deïtat moche Ai Apaec, guerrers, presoners i escenes 
de sacrificis. Des del cim de la Huaca Cao podeu gaudir d'un panorama de les piràmides circumdants. El nou museu de lloc 
(obert l'abril del 2009) mostra la mòmia, que seria la primera dona a governar al Perú, batejada com la Senyora de Cao. 
Però l'exposició també mostra objectes de les diferents cultures que es van establir a aquesta àrea, documentant 5,000 
anys d'història. Després de la visita continuem en ruta en mobilitat privada a la ciutat de Chiclayo i check in a l’hotel. (3 
hores aproximadament des del Bruixot).Allotjament a l’Hotel Costa del Sol Wyndham Chiclayo (opció 3* turista) o Hotel 
Casa Andina Select Chiclayo (opció 4* primera) o similars. 
 
Dia 5 ǀ CHICLAYO 

Esmorzar molt d'hora i excursió a la magnífica plataforma de tova de Huaca Rajada, on va ser descobert el mundialment 
famós Senyor de Sipán. Admireu fabulosos articles d'or, pedres precioses i l'antiga història de la civilització Moche. 
Posteriorment visita Huaca Ventarrón, apreciï el recent descobriment de la pintura mural més antiga d'Amèrica, en un 
centre cerimonial de més de 4 000 anys d'antiguitat. Molt a prop del lloc on es va trobar la tomba del Senyor de Sipán. 
Després, a la tarda, visita al flamant Museu Tombes Reals, el qual és un dels museus més espectaculars d'Amèrica, 
anomenat així pel mundialment famós enterrament descobert en una antiga piràmide de tova. El museu de sis milions de 
dòlars conté els artefactes d'or més grandiosos trobats a les amèriques. El museu té la forma de la piràmide precolombina 
on els arqueòlegs peruans van descobrir aquesta meravellosa tomba el 1987. Allotjament. 
 
Dia 6 ǀ CHICLAYO   LIMA 

Esmorzar i trasllat a l'aeroport per prendre el vol de tornada a Lima. 
 
Nota important: Els museus i centres arqueològics no obren els dilluns (a Trujillo i Chiclayo). Tenir en compte al moment 
de revisar les dates de viatge. 
 
EXTENSIÓ SELVA AMAZÒNICA A PUERTO MALDONADO 
Dia 14  ǀ  CUZCO  PUERTO MALDONADO  HACIENDA CONCEPCIÓN 

Esmorzar i trasllat a l’aeroport per agafar el vol a Puerto Maldonado. Arribada, assistència i trasllat a la ciutat on es podrà 
deixar l’equipatge principal i viatjar amb el necessari. Trasllat a l’embarcador per a prendre una embarcació que ens portarà 
pel Riu Madre de Dios fins a la Hacienda Concepción, després d’uns 25 minuts de trajecte. Dinar. Després d’un descans, 
caminada per la selva on es podrà observar el bosc primari. Al vespre es pot fer una màgica excursió pel riu de nit, aquí 
podreu gaudir del bells colors i l’exuberant naturalesa. Sopar i allotjament a Hacienda Concepción o similar. 
 
Dia 15 ǀ  HACIENDA CONCEPCIÓN 

A primera hora, després d’esmorzar, farem una llarga caminada per a visitar la Reserva Nacional de Tambopata fins el llac 
Sandoval. Aquest preciós mirall d’aigua és l’hàbitat de la llúdriga gegant i també es pot veure el mico udolador vermell, el 
guacamai de ventre vermell, la taricaya i caimans negres. Després de dinar al Lodge explorarem la selva de les plataformes, 
29 metres sobre el bosc, caminant d’una copa d’arbre a una altra. Existeix la possibilitat de veure picots, trogones i micos. 
Després caminarem per l’Anaconda Trek (30 minuts), una caminada al llarg d’un pont de fusta que creua les zones 
pantanoses. En aquest exuberant ecosistema tindrem l’oportunitat de fotografiar diferents amfibis, aus i mamífers. A la nit, 
aventura per la selva nocturna amb els seus sons i espècies que surten en caure la nit. Sopar i allotjament. 
 
Dia 16 ǀ  HACIENDA CONCEPCIÓN  PUERTO MALDONADO  LIMA  MADRID o BARCELONA 

Esmorzar. A l’hora prevista, retorn en llanxa fins Puerto Maldonado i visita la Casa de les Papallones abans de dirigir-nos a 
l’aeroport per agafar el vol a Lima. Depenent dels horaris del vol, això pot provocar haver de sortir abans de l’alba. Arribada 
i connexió amb el vol internacional. Nit en ruta. 
 
Dia 17  ǀ   MADRID o BARCELONA 

Arribada i fi dels serveis. 
 
EXTENSIÓ IQUITOS 
Dia 14 ǀ CUZCO  LIMA  

Els passatgers tornen de Cusco per pernoctar a l'hotel de l'aeroport ja que per agafar el trasllat del Lodge han d'arribar al 
primer vol del matí (màxim 09:00am a Iquitos). S'hi inclou el servei de shuttle-bus. Allotjament al Holiday Inn Lima Airport  
 
Dia 15 ǀ LIMA  IQUITOS  HELICONIA LODGE 

A l'hora pactada haureu de coordinar a la recepció del vostre hotel el trasllat en shuttle a l'aeroport per prendre el vol a 
Iquitos. Serà rebut a l'aeroport, on representants del lodge l'assistiran i traslladaran cap a l'oficina a Iquitos on es farà una 
reunió informativa. Trasllat al Port d'Iquitos on abordaran el bot que el traslladarà a l'Heliconia Amazon River Lodge a través 
del riu Amazones. Durant el recorregut podreu observar la convergència de les tèrboles aigües color marró del Rio 
Amazones amb les fosques aigües del Riu Nanay. Gaudiu dels meravellosos paisatges de la selva peruana acompanyada de 
les petites cases rurals ubicades a la vora dels rius.  

mailto:info@altairviatges.com
https://www.costadelsolperu.com/hoteles/hotel-costa-del-sol-wyndham-chiclayo/
https://www.casa-andina.com/es/destinos/chiclayo/hoteles/casa-andina-select-chiclayo
https://www.casa-andina.com/es/destinos/chiclayo/hoteles/casa-andina-select-chiclayo
https://www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-hacienda-concepcion/the-experience/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/lima/limap/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-PE-_-LIMAP
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Després d'alguns minuts de recorregut, realitzarem una parada a l'Illa de Monos, on es protegeixen i conserven espècies 
de micos en perill d'extinció de l'Amazònia Peruana. L'objectiu d'aquesta companyia d'índole familiar és mostrar als 
visitants la feina que es realitza dia a dia en el procés de reintegració dels primats al seu hàbitat natural, així com el 
desenvolupament del seu instint de supervivència a la natura. Continuació del recorregut durant aproximadament 60 
minuts amb bot. Arribada al lodge i check-in. Després d'un breu descans podreu gaudir del primer àpat Amazònic. 
A la tarda, primera excursió acompanyat de guies experimentats caminant a través de la reserva de Yanamono, durant 
aproximadament 2 hores. Allà us ensenyaran a identificar diverses espècies de flora com les flors d'helicònia, plantes 
medicinals i arbres gegants. Durant el trajecte podreu observar diverses espècies d'aus. Tornada al lodge. 
En caure la nit, especialment en la temporada de creixent dels rius, gaudirem d'un màgic recorregut en pot obert a través 
d'un dels afluents del Rio Amazonas, sense cap il·luminació, acompanyats només d'alguns centelleigs propis de la flora i 
fauna de la selva. Si ens trobem amb un cel clar, podrem apreciar la brillantor esplèndida de la lluna, així com les estrelles 
i constel·lacions. Amb una mica de sort podreu demanar el que més anhela davant l'aparició d'alguna estrella fugaç, les 
quals són comunes en aquesta zona i tendeixen a enlluernar-nos amb el seu recorregut brillant. Tornada al lodge per sopar 
i allotjament al Heliconia Lodge. 
 
Dia 16 ǀ HELICONIA LODGE 

Iniciem el dia amb l´excursió d´observació d´aus, apreciant com es reuneixen les diverses aus a la recerca dels seus aliments 
matutins. S'iniciarà molt d'hora traslladant-se en bot cap a una de les fondalades on podreu apreciar la major varietat 
d'aus. Després tornarem al lodge per esmorzar i un breu descans i ens preparem per visitar la comunitat dels Yaguas on 
podrem apreciar els seus costums i tradicions; tindrem l'oportunitat de participar en l'ús de la pucuna instrument principal 
de caça. Tornada a l'alberg i dinar. A la tarda ens preparem per ser part de l'expedició de pesca artesanal, per a això ens 
traslladarem a un dels afluents del riu Amazones, on aprendrem sobre les tècniques artesanals de pesca, així com la pesca 
de piranyes. Així mateix, durant aquesta excursió tindrem l'oportunitat d'apreciar els amigables dofins rosats de riu. 
Tornada al lodge per gaudir del sopar. 
A la nit, atreveixi's a caminar per la natura dins dels perímetres del lodge i sigui testimoni de l'encantadora transformació 
de la selva a un entorn nocturn. Mentre es va adaptant a l'ambient fosc de la selva apreciarà com la naturalesa adopta un 
caràcter diferent i observi els diversos hàbits dels animals nocturns de la selva. És el millor moment per apreciar granotes, 
tímides serps i altres criatures que només es traslladen durant la nit. Podrem diferenciar una gamma completament 
diferent de fauna davant la que usualment es troba durant el dia, escoltant els màgics sons dels insectes, aus, felins i òlibes. 
Després de 30 minuts de recorregut tornada al lodge per gaudir del sopar i descansar. Allotjament. 
 
Dia 17 ǀ HELICONIA LODGE  IQUITOS  LIMA  

Gaudiu d'un esmorzar excel·lent abans d'iniciar el tour d'observació de les majestuoses Victoria Amazonicas, la reina dels 
lliris aquàtics. Actualment coneguda com a Victoria Regias, aquesta flor nativa d'aigües poc profundes de la conca del riu 
Amazones creix majoritàriament en llacs i pantans. Tornada al lodge per degustar un deliciós dinar i després procedir amb 
el check-out, trasllat a l'aeroport i vol a Iquitos. Arribada i trasllat shuttle a l'hotel d'aeroport. Allotjament al Holiday Inn 
Lima Airport  
Nota: el vol d’Iquitos a Lima ha de ser a partir de les 17:30hrs.  
 
Dia 18 ǀ LIMA  MADRID o BARCELONA 

Esmorzar i a l’hora convinguda amb el shuttle service trasllat a l’aeroport per prendre el vol internacional de tornada. Nit 
en ruta.  
 
Dia 19 ǀ   MADRID o BARCELONA 

Arribada i fi dels serveis.  
 
 PREU PER PERSONA 2023 
 
SERVEIS DE TERRA 
Opció 3* turista 
Mínim 2 persones:  1.760€  
Mínim 4 persones:  1.655€  
Suplement habitació  individual: 490€ 
 
Opció 4* primera 
Mínim 2 persones:  2.110€  
Mínim 4 persones:  2.000€  
Suplement habitació individual hotels superiors: 765€ 
Segona entrada a Machu Picchu, incloent  autobús i entrada a Wayna Picchu: 120€ 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.heliconialodge.com.pe/#1
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/lima/limap/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-PE-_-LIMAP
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/lima/limap/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-PE-_-LIMAP
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PRE-TOUR PARACAS-NAZCA 
Opció 3* turista 
Mínim 2 persones:  690€ 
Mínim 4 persones:  675€ 
Suplement habitació individual: 125€ 
 
Opció 4* primera 
Mínim 2 persones:  740€ 
Mínim 4 persones:  720€ 
Suplement habitació individual: 190€ 
 
EXTENSIÓ NORD 
Opció 3* turista 
Mínim 2 persones:  600€ 
Mínim 4 persones:  445€ 
Suplement habitació individual: 110€ 
 
Opció 4* turista 
Mínim 2 persones:  640€ 
Mínim 4 persones:  480€ 
Suplement habitació individual: 155€ 
 
EXTENSIÓ PUERTO MALDONADO 
Mínim 2-4 persones:        350€ 
Suplement habitació individual: 60€ 
Suplement en Cabana:          50€ 
Suplement habitació individual en cabana: 155€ 
 
EXTENSIÓ IQUITOS  
Mínim 2 persones:          635€ 
Suplement habitació individual: 300€ 
 
EXTENSIÓ  HUARAZ  
Mínim 2 persones:  635€ 
Mínim 4 persones: 590€ 
Suplement habitació individual: 170€ 
 
Preus no vàlids en dates especials com Nadal, any nou i durant congressos o feriats llargs. 
 
Revisió de preus: Un cop definits pel viatger tots aquells serveis que conformaran el seu viatge a mida, el preu d’aquest 
només podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del combustible, de les taxes i els impostos 
inclosos en el contracte i recàrrecs turístics d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports, així com 
per la variació en el tipus de canvi aplicat. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del 
viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• 12 nits en hotels segons elecció amb esmorzar.  

• 1 nit en casa local a la comunitat d’Amantani en pensió completa.  

• Menjars especificats.  

• Trasllats i recorregut en autobusos.  

• Tren Voyager per la categoria turista i Vistadome per la categoria superior.  

• Excursions en servei regular amb guia de parla castellana, excepte a Sillustani que són serveis en privat amb guies 
locals de parla castellana. Entrades als llocs indicats.  

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.500 €  
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant el covid-19 

 
 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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Pre-tour Paracas-Nazca 

• Bus regular Lima-Paracas-Nazca-Arequipa.  

• 3 nits en hotels especificats o similars amb esmorzar.  

• Trasllats in/out.  

• Excursió en llanxa a les Illes Ballestas en servei regular de parla castellana.  

• Excursions mencionades a l’itinerari en servei regular de parla castellana .  

• Sobre vol Líneas de Nazca.  
 
Extensió a Huaraz  

• Bus regular nocturn Lima-Huaraz-Lima. 

• Trasllats in/out. 

• 3 nits en hotel, segons elecció, amb esmorzar.  

• Dinars especificats.  

• Visites en regular amb guia de parla castellana.  

• Entrades als llocs citats a l’itinerari. 
 
Extensió Nord 

• Trasllats in/out. 

• 3 nits en hotel, segon elecció, amb esmorzar.  

• Serveis en privat amb guia en castellà. 

• Entrades a les visites. 

• Dinars especificats.  
 
Extensió a Puerto Maldonado 

• 2 nits en lodge en pensió completa.  

• Activitats especificades.  

• Trasllats. 
 
Extensió a Iquitos  

• 2 nits en lodge en pensió completa.  

• 2 nits amb esmorzar a l’hotel de l’aeroport a Lima. 

• Activitats especificades.  

• Trasllats. 
 
NO INCLOU 

• Vols i taxes: (Tarifa en base a la companyia AIR FRANCE/KLM en classe T i vols domèstics amb LATAM amb classe 
V pel vol de Lima a Arequipa i Cuzco a Lima). Sortides Barcelona o Madrid: 1.510€ (taxes incloses calculades al 
gener/23). Suplement temporada alta: 150€ (del 25 de juny al 15 d’agost i del 20 de desembre al 5 gener). 
Suplement per l’extensió a Puerto Maldonado: 335€. Suplement per a l’extensió a Iquitos: 390€. Suplement per 
l’extensió al Nord: 400€. L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 

• Visites opcionals.  

• Propines.  

• Dinars no especificats, begudes. 

• Cap altre servei no especificat. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que considereu 
segons els vostres interessos.  Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. 
Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Privados%20-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-nos 
per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar en 
funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de sortida. 
S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i Dinners). Per 
pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
VISATS 
No és necessari visat, el passaport ha de tenir una validesa mínima de 6 mesos. 

 
SALUT 
Recomanem consultar la web del Servei d’Atenció al Viatger Internacional.  
Amb la col·laboració del Servei de Salut Internacional de l’hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
La present proposta no constitueix una oferta de viatge, sinó un punt de partida per al disseny del seu viatge a mida. 
Aquesta proposta ha estat elaborada al gener 2023 sobre la base de la ruta, disponibilitat dels serveis, costos i taxes vigents 
en aquesta data. 
Hem previst una ruta per visitar el més característic del Perú. Allotjament en còmodes hotels de 3 o 4 estrelles amb totes 
les comoditats. Possibilitat canviar els allotjaments seleccionats per altres a la seva elecció, pagant la diferència de preu si 
es dona el cas. Els trajectes de Lima-Paracas-Nazca i Arequipa es fan en autobusos de línia regular. Les excursions són 
compartides amb altres viatgers. Per als que no vulguin passar la nit a la comunitat d’Amantaní, hi ha la possibilitat de 
dormir a Puno i fer l'excursió a Uros i Taquile en un dia. Els horaris dels transports indicats en l'itinerari són referencials i es 
poden veure modificats. 
ENTRADES A MACHU PICCHU: La UNESCO ha recomanat limitar el nombre de visitants a Machu Picchu a 2.500 diaris. Això 
implica comprar les entrades amb la deguda anticipació (al menys 3 setmanes abans de la visita). Per procedir a la seva 
compra necessitarem les dades de passaport.  
La pujada al Wayna Pichu està limitada a 400 persones diàries. Amb el fi d’evitar llargues cues de matinada, les entrades 
també es podran comprar amb anticipació pagant un suplement. Les entrades no són reemborsables. Només en el cas de 
circumstàncies excepcionals com vagues, catàstrofes naturals, etc; es pot considerar com una excepció. Els visitants hauran 
de mostrar el seu passaport i l’imprès del bitllet electrònic a l’entrada de la ciutadella.   
TREN A MACHU PICHU: Existeixen restriccions per l’equipatge de passatgers en el tren a Machu Pichu. IncaRail només 
accepta una peça d’equipatge de mà de màxim 8kg i 115cm lineals (alt+llarg+ample).   
SOBRE VOL LÍNEAS DE NAZCA: En el moment de fer la reserva necessitem les següents dades: nom complet, edat, número 
de passaport i pes. Com a mesura de seguretat s’han establert límits de pes en les avionetes tenint en compte les seves 
característiques, temperatura ambient, estat de la pista, combustible, pes dels passatgers i de la tripulació. Això pot 
comportar l’assignació a passatgers de diferents grups en una avioneta, en cas de sobrepassar el pes límit. 
L’entrada en vigor de la normativa de sobre vols a Nazca ha fet que disminueixin aquests degut a que un nombre molt petit 
d’avionetes compleix el reglament. Tots aquests factors fan que s’hagi de fer la reserva amb molta antelació. 
 
DIVISES 
La moneda és el Nuevo Sol (PEN), consultar canvi a: XE converter.    
 
CLIMA 
L’estació humida és d’octubre a abril; essent de gener a abril quan més plou i la seca de maig a setembre. Al trobar-se sota 
de l’equador, les estacions són al revés de les nostres: hivern de Juny a Setembre i estiu de Desembre a Març. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS DE PERÚ    
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Perú que 
pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS Les condicions generals es troben a la nostra web. 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei-atencio-al-viatger-internacional/paisos/peru
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=PEN
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Per%c3%ba
https://www.altair.es/cat/libros-zona/peru-01DH/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

