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GC 1881 

Perú imprescindible amb bus i guia – 16 dies 

Perú al complet en bus i guia de parla hispana  

Ara pots conéixer el Perú més imprescindible sense haver de conduir i sense formar part dels típics grups organitzats amb 
sortida fixe. Arriba a aquest fascinant desti qualsevol dia de l’any amb tot els transport entre destins amb busos de luxe i totes 
les visites incloses en tours regulars reduïts amb guia de parla hispana. Pots fer extensions a mida en dies, al nord o la selva. 
 

 Itinerari suggerit 

 
 

 
 
 
 

Dia 1.- Arribada a l’aeroport de Lima i trasllat al seu 
hotel al modern barri de Miraflores. City tour guiat. 
Dia 2.- Mati lliure. Trasllat a la terminal i bus a Paracas. 
Dia 3.- Excursió a Candelabro i illes Ballestes. Trasllat a 
la terminal i bus a Nazca. Trasllat al seu hotel. 
Dia 4.- Sobrevol de les Línies de Nasca amb trasllat 
inclós. Bus a Arequipa. Trasllat a l’hotel i nit. 
Dia 5.- City tour guiat. Tarda lliure  i nit. 
Dia 6.- Tour al Cañón del Colca, passant pel PN Salinas-
Aguada Blanca i nit a Chivay. Dinar inclós. 
Dia 7.- Visita del mirador de la Cruz del Cóndor. Trasllat 
a la terminal de Chivay i bus a Puno. Trasllat a l’hotel. 
Dia 8.- Trasllat al port i tour del llac Titicaca a les illes 
flotants dels Uros i Isla Taquile amb dinar inclós. Per la 
tarda, retorn a Puno i nit. 
Dia 9.- Tour la necròpoli de Sillustani. Tarda lliure i bus 
nocturn a Cuzco.  
Dia 10.- Arribada a Cuzco i trasllat a l’hotel. Tarda lliure. 
Dia 11.-  Mati lliure amb el boleto turístico inclós. Tarda 
city tour casc antic i tour a les ruïnes properes a Cuzco: 
Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucara i Tambo Machay. 
Dia 12.- Tour Vall Sagrada, incloent Pisac, Urubamba i la 
ciutadella inca d’Ollantaytambo. Nit a Urubamba. 
Dia 13.-  Tren a Machu Pichu. Visita del famós jaciment 
arqueològic. Tarda lliure (aigües termals) i nit. 
Dia 14.- Tren a Ollantaytambo i tour visitant Maras, 
Moray i Chinchero. Tarda lliure a Cuzco i nit. 
Dia 15.- Temps lliure, trasllat a l’aeroport i vol. 
Dia 16.- Arribada a la ciutat d’origen. 
 
 

      Preus i condicions:  des de 1.740€ en 3 estrelles/ 1.990€ en 4 estrelles   

 
 

 
Inclou:  tots els trasllats aeroport-hotel-aeroport i terminal de busos-hotel-terminal; totes els tours, transports i visites 
indicades en regular amb guies locals de parla hispana; totes les entrades als llocs de visita indicats, incloent boleto turístico 
de la Vall Sagrada (amb accès a museus i monuments no guiats) i boleto del Machu Picchu; excursió en llanxa ràpida a 
Paracas; tour amb ferry pel Titicac; sobrevol de les Línies de Nazca; tren Urubamba-Machu Picchu i Machu Picchu-
Ollantaytambo; bus anada/tornada al jaciment de Machu Picchu, asssitència del nostre receptiu local tot el viatge; tots els 
trajestes de bus entre destins; dossier de viatge, taxes locals, dinars inclosos durant el tour del Titicaca i el tour a Chivay. 
 
No inclou: vols internacionals BCN-Lima i Cuzco-BCN (et busquem els vols més barats); asseguraça d’anul.lació i assistència 
en viatge, opcional; despeses personals; visites, tours o ítems no indicats 

 
NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger operatiu tot l’any 
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                                    Arequipa                                                                              Lima 

 

           

                                   Alpaca                                                                    Parets inques a Cuzco 

 

               

                               Titicaca                                                                                Machu Picchu 


