Chegue em Cusco Rápido
Personal itinerary for departures on Monday 20/01/2020

Day 1 - Monday 20/01/2020
07:00 - Saída de Lima - Te pega no lugar no lugar selecionado. Veja sua
confirmação de reserva para saber a hora exata para te pegar
08:30 - GRÁTIS - Vista do Templo de Pachacamac - Parada nas ruínas pre-Inca
em Lima
12:00 - GRÁTIS - Tour guiado em Tambo Colorado - Parada Exclusiva na
Fortaleza Inca pela costa
14:00 - Chegada em Paracas - Linda cidade banhada pelo mar
Where to sleep

Day 2 - Tuesday 21/01/2020
08:00 - 10:00 - EXTRA - Passeio nas Ilhas Ballestas - Ver pinguins, leões
marinhos e outros animais no seu habitat natural
11:00 - GRÁTIS - Reserva Nacional de Paracas - Uma das maiores reservas
protegida da América do Sul
13:00 - Saída de Paracas
14:15 - Chegada em Huacachina - O único deserto na América do Sul
16:00 - 18:00 - EXTRA - Bugre e Surf na Areia - Surf na Areia para descer as
maiores dunas da América do Sul
Where to sleep

Day 3 - Wednesday 22/01/2020
13:00 - Saída de Huacachina
13:15 - GRÁTIS - Visita ao Vinhedo de Pisco - Prove grátis o Pisco, a bebida

nacional do Peru
17:30 - GRÁTIS - Torre para Ver as Linhas de Nazca - Veja 3 Linhas de Nazca
grátis
18:00 - Parada para o jantar - Nazca
19:00 - Saída de Nazca
Where to sleep

Day 4 - Thursday 23/01/2020
09:30 - GRÁTIS - Mirador Lagunillas - Vista sobre o lago com quatro ilhas
pequenas à 4,174 m sobre o nível do mar
14:00 - Parada para almoço em Marangani
18:30 - Chegada em Cusco - Te deixa no hotel
Where to sleep
Additional information
Lembre-se, essa é a maneira mais rápida para ver e fazer este pacote. Se você
tiver mais tempo, fique a vontade para descer e ficar mais tempo em qualquer
destino - a escolha é sua!

For more information or any questions you may have, contact us by email to:
info@peruhop.com and we will be more than happy to help you!

