
Perú 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista companyia 

LATAM/IBERIA: BARCELONA – LIMA – 
MADRID – BARCELONA. 

•Vols domèstics segons itinerari. 

•Trajecte en tren Ollantaytambo—Aguas 

Calientes—Ollantaytambo.  

•Taxes d’aeroport. 

•Trasllats aeroport – hotel – aeroport. 

•Estada de 12 nits als hotels indicats o 

similar. 

•Règim de pensió completa durant tot el 

circuit. 

•Visites segons itinerari. 

•Entrades segon itinerari. 

•Guia local de parla espanyola al destí. 

•Guia acompanyant des de Barcelona. 

•Documentació de viatge. 

•Propines a xofer i guia. 

•Assegurança bàsica d’assistència. 

 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Assegurança cancel·lació de viatge. 

•Begudes durant els àpats inclosos. 

•Maleters a aeroports i hotels. 

•Serveis no especificats amb anterioritat. 

 
 

Del 9 al 22 d’octubre de 2019. 

9 oct. BARCELONA – LIMA 
Vol de la companyia LATAM LA/2431 a les 
16.50 hores. Arribada a Lima a les 23.00 
hores. Assistència i trasllat a l’HOTEL  LA 
HACIENDA o similar. Allotjament.  
 

10 oct. LIMA 
Esmorzar a l’hotel. Visita de la ciutat 
incloent el Parc del Amor a Miraflores, Huaca 
Pucllana, la Plaça d’Armes, on trobaran el 
Palau de Gobierno i el Palau Municipal. Visita 
de la Catedral, el Convent de Santo Domingo 
i el Museu d’Arqueologia i Antropologia. 
Dinar. Tarda lliure. Sopar i allotjament. 
 

11 oct. LIMA – AREQUIPA 
Esmorzar. Vol regular amb destí Arequipa. 
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL EL 
CABILDO o similar. Dinar. A la tarda, visita 
de la Ciutat Blanca incloent el barri colonial de 
San Llàtzer, el mirador de Carmen Alto, el 
districte colonial de Yanahuara, el Monestir de 
Santa Catalina, la Plaça d’Armes, on podran 
observar la Catedral i l’església de la 
Companyia de Jesús. Sopar i allotjament. 
 

12 oct. AREQUIPA – CANÓ DEL COLCA 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap al 
espectacular canó del Colca. Dinar a Chivay. 
A la tarda, visita del tradicional poble de 
Sibayo, on destaca el temple de San Joan 
Evangelista. Acomodació al COLCA LODGE 
SPA & HOT SPRINGS o similar. Sopar i 
allotjament. 
 

13 oct. CANÓ DEL COLCA – PUNO  
Esmorzar. Molt d’hora al matí, sortida cap al 
mirador de la Cruz del Cóndor. Visita del 
poble de Maca i Yanque. Dinar. Continuació 
fins a Puno. Acomodació a l’HOTEL ROYAL 
INN o similar. Sopar i allotjament. 
 

14 oct. PUNO 
Esmorzar. Avui navegaran pel llac navegable 
més alt del planeta: el Titicaca. Faran una 
primera parada a l’Illa dels Uros. Continuació 
de la navegació fins a l’Illa de Taquile. Dinar. 
A la tarda, tornada a Puno. Sopar i 
allotjament. 
 

15 oct. PUNO – CUZCO 
Esmorzar. Sortida cap a la ciutat de Cuzco. 
En ruta realitzaran diferents parades per a 
visitar els atractius d’aquesta paradisíaca 
ruta: el Museu de Sitio de Pucará, Temple del 
Deu Wiracocha i la formosa capella 
d’Andahuaylillas . Dinar en ruta. Arribada a 

#PARTNER 

Cuzco a última hora. Acomodació a l’HOTEL 
COSTA DEL SOL RAMADA CUSCO o similar. 
Sopar i allotjament. 
 

16 oct. CUZCO 
Esmorzar. Visita de la ciutat incloent: la Plaça 
de San Cristóbal, el Mercat de San Pedro i el 
Temple de Koricancha. Dinar. El  barri de San 
Blas, el carrer Hatun Riumicoy trobant al seu 
pas el palau Inca Roca, la Plaça d’Armes per a 
visitar la Catedral. Sopar i allotjament. 
 

17 oct. CUZCO – VALL SAGRADA – AGUAS 
CALIENTES 
Esmorzar. Avui recorreran els llocs més 
recòndits de la Vall Sagrada: Chinchero, 
Moray, Marasi  el complex arqueològic 
d’Ollantaytambo. Dinar. Sortida amb tren fins 
a Aguas Calientes. Acomodació a l’HOTEL EL 
MAPI o similar. Sopar i allotjament. 
 

18 oct. AGUAS CALIENTES – MACHU 
PICCHU – VALL SAGRADA 
Esmorzar. Avui matinaran per gaudir d’una 
de les meravelles del món modern, la 
ciutadella inca de Machu Picchu. Tornada a 
Aguas Calientes. Dinar. Sortida amb tren cap 
a Ollantaytambo. Trasllat a l’HOTEL CASA 
ANDINA PREMIUM VALLE o similar. Sopar i 
allotjament. 
 

19 oct. VALL SAGRADA – PISAC – CUZCO 
Esmorzar. Trasllat fins a la ciutat de Cuzco 
visitant en ruta el mercat tradicional de Pisac. 
Acomodació a l’HOTEL COSTA DEL SOL 
RAMADA CUZCO o similar. Dinar. A la tarda, 
visita de Sacsayhuamán. Trasllat a un 
restaurant per realitzar un sopar amb 
espectacle folklòric. Allotjament. 
 

20 oct. CUZCO – LIMA 
Esmorzar. Vol regular amb destí Lima. 
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL LA 
HACIENDA o similar. Gaudiran d’una 
experiència amb estil bohemi al districte de 
Barranco. Tornada al barri de Miraflores per 
dinar. Tarda lliure. Sopar i allotjament. 
 

21 oct. LIMA – MADRID 
Esmorzar. Matí lliure. Dinar. Vol de la 
companyia LATAM LA/2484 a les 19.05 hores. 
Nit a bord. 
 

22 oct. MADRID – BARCELONA 
Arribada a Madrid a les 14.10 hores. Connexió 
amb el vol de la companyia IBERIA IB/1730 a 
les 17.30 hores. Arribada a Barcelona a les 
18.45 hores.  

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble   4.240 € 
Supl. Individual       815 € 

NOTA: Pressupost calculat per un mínim 
de 20 persones. Qualsevol alteració en la 
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  GCMD-000228 


