Perú
#PARTNER

Del 4 al 16 d’agost del 2019.
PREU PER PERSONA EN
HABITACIÓ DOBLE DES DE
15-20 PAX
10-14 PAX

4.290 €
4.490 €

EL NOSTRE PREU INCLOU

•Vols
intercontinentals
BARCELONA–LIMA–BARCELONA.
•Vols domèstics CUZCO–LIMA.
•11 nits d’allotjament als hotels
previstos o a similars.
•Esmorzars, dinars i sopars
segons l’itinerari.
•Guies locals en castellà.
•Guia acompanyant de l’agència.
•Trasllats, visites i excursions en
privat, a excepció del tren i bus a
Machu Picchu que són sempre
compartits.
•Tren voyaguer a Machu Picchu.
•Entrades.
•Assegurança d’assistència i de
cancel·lació de viatge.
EL NOSTRE PREU NO INCLOU

•Propines a guies i xofers.
•Serveis
privats
tals

com
bugaderia, telèfon, mini bar,…
•Serveis no especificats amb
anterioritat.
NOTA: Qualsevol alteració en el
canvi de divisa, tarifa aèria, data
de sortida, nombre de participants
o serveis terrestres implicaria una
variació en el preu final.
INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127
ORGANITZACIÓ TÈCNICA GC-143

4 agost BARCELONA — LIMA
Trobada a l’aeroport de Barcelona. Tràmits
de facturació i embarcament en el vol de
LATAM LA-2431 de les 16:35h amb
destinació a Lima. Arribada a les 23:00h.
Assistència i trasllat a l’hotel. Allotjament.
5 agost LIMA
Esmorzar. Visita de la ciutat de Lima.
Resta del dia lliure per visitar la ciutat en
companyia del nostra guia. Sopar i
allotjament.
6 agost LIMA — AREQUIPA
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport i sortida en
el vol LA-2105 (previst 09:58h-11:32h)
amb destinació a Arequipa. Arribada,
recepció i trasllat a l’hotel. Visita de la
“Ciutat Blanca”. Sopar i allotjament.
7 agost AREQUIPA — COLCA
Esmorzar. Sortida cap a l’espectacular
Valle del Colca. Pujarem per les faldilles del
volcà Chachani i creuarem la reserva de
vicunyes de Pampa Cañahuas. Arribada al
poble de Chivay al Colca, on dinarem.
Temps lliure. Sopar i allotjament.
8 agost COLCA – PUNO
Esmorzar. Al matí, ens dirigirem cap al
mirador de la Creu del Còndor. Visitarem
Maca i Yanque. Dinarem. A la tarda,
sortirem cap al nostre hotel, a la ciutat
de Puno. Assistència i recepció en
arribar. Sopar i allotjament.
9 agost PUNO
Esmorzar. Excursió de dia complet per
conèixer el Llac Titicaca. Començarem
visitant els hospitalaris Uros i continuarem
cap a l’Illa de Taquile. Dinar. A la tarda,
retorn a Puno. Sopar i allotjament.
10 agost PUNO — CUZCO
Esmorzar i sortida en bus turístic cap a la
ciutat de Cusco. Realitzarem parades per

visitar els atractius d’aquesta paisatgística
ruta. A la tarda, trasllat a l’hotel. Recepció,
sopar i allotjament.
11 agost CUZCO
Esmorzar. Visita de la ciutat de Cuzco de
dia complet. Sopar i allotjament.
12 agost CUZCO — VALL SAGRADA
Esmorzar. Visita a la Vall Sagrada dels
Inques: Awanacancha i el mercat de Pisac.
Temps lliure. Després ens dirigirem al
Museu Inkariy, on dinarem. Sopar i
allotjament.
13 agost VALL SAGRADA – CHINCHERO
– MORAY – MARAS – MACHU PICCHU
Esmorzar. La nostra aventura coninua
explorant els tresors de la Vall Sagrada
dels Inques: Chinchero, Moray i Maras. A
la tarda, visita al complex arqueològic
d’Ollantaytambo. Després, sortida en tren
des de l’estació d’Ollantaytambo per dirigir
-nos
a Aigües
Calentes.
Arribada,
assistència i trasllat a l’hotel. Sopar i
allotjament.
14 agost MACHU PICCHU — CUZCO
Esmorzar. Abordarem el transport amb el
qual pujarem a Machu Picchu. Ingressarem
a la Ciutadella Sagrada i visitarem la Ciutat
Perduda dels Inques. Retorn a Aigües
Calentes. Dinar. A l’hora convinguda,
retorn en tren i trasllat a l’hotel de Cusco.
Sopar i allotjament.
15 agost CUZCO — LIMA - BARCELONA
Esmorzar.
Matí
lliure.
A
l’hora
convinguda, trasllat a l’aeroport per sortir
en el vol LA-2034 a les 15:06h cap a Lima.
Arribada a Lima a les 16:38h i connexió
amb el vol LA-2430 amb destinació
Barcelona a les 18:40h. Nit a bord.
16 agost BARCELONA
Arribada a Barcelona a les 14:15h.

