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Des de  

1.495 € 

 
GC 1881 

Perú imprescindible (16 dies) 

La màgia del Perú en llibertat (self-drive) 

Itinerari que ens permet conèixer els trets fonamentals d’un viatge al Perú: els encants colonials de Lima, les illes Ballestes, les 

enigmàtiques linies de Nasca, la bonica Arequipa, la màgia i les ètnies del Llac Titicaca i, finalment, Cusco i la Vall Sagrada, amb el 

Machu Picchu, que justifiquen plenament un viatge fins a aquest racó d’Amèrica del Sud. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1.- Arribada a l’aeroport de Lima i trasllat a 

l’hotel del casc antic de la capital.  

Dia 2.- Pel mati visites a Lima. Lliurement del cotxe 

al seu hotel. Sortida cap a Paracas. Nit 

Dia 3.- Excursió a les illes Ballestes, conegudes com 

les Galàpagos dels pobres. Trasllat a l’oasi de 

Huacachina, visita i continuació fins a Nasca.  

Dia 4.- Sobrevol de les Línies de Nasca amb trasllat 

inclós. Ruta cap a Arequipa. Allotjament. 

Dia 5.- Dia de visites a Arequipa. Allotjament. 

Dia 6.- Ruta cap al Cañón del Colca: mirador dels 

volcans (Ampato), Chivay, Yunque. Nit a la zona 

Dia 7.- Mirador del Cóndor i ruta cap a Puno.  

Dia 8.- Excusió a les illes flotants dels Uros i a l’illa 

de Taquile, al llac Titicaca amb trasllats. Nit a Puno. 

Dia 9.- Sortida cap Cusco. Prop de Puno, visita de la 

necròpoli de Sillustani. De cami, visita de les ruïnes 

de Raqchi i l’esglèsia d’Andahuaylillas (Capella 

Sixtina dels Andes). Arribada i nit a Cusco. 

Dia 10.- Visites a Cusco. Allotjament. 

Dia 11.-  Trasllat cap a Ollantaytambo. De cami 

visita de Chinchero i ruïnes inques. Visita de la 

fortalesa de Ollantay i nit. 

Dia 12.- Tren a Machu Picchu. Recollida a l’estació i 

visita de Machu Picchu. Allotjament. 

Dia 13.-  Tren a Ollantay i sortida cap a Cusco. De 

cami visita de Yucay i Pisac. Nit a Cusco. 

Dia 14.-  Visita dels jaciments propers a Cusco i 

resta de visites a la capital dels inques. Allotjament.  

Dia 15.- Devolució del cotxe al mateix hotel. Trasllat 

a l’aeroport local i vol de tornada. 

Dia 16.- Arribada a la ciutat d’origen 

 

 

Preus i condicions 

 

 

Inclou:  Cotxe de lloguer pels dies programats, hotels 3 estrelles amb 

esmorzar; excursió a les illes Ballestes, sobrevol de les línies de Nasca, excursió 

al Titicaca, tren a Machu Picchu, dossier de ruta, trasllats aeroport-hotel, 

entrades a Machu Picchu-Huayna Picchu, gestions, taxa one way de devolució 

del cotxe a Cuzco; lliurement-recollida del cotxe als hotels dels clients 

No inclou: Vols internacionals (et trobem el millor vol per aquest viatge), 

assegurança opcional per aquest viatge (consultar), despeses personals. 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger 

Posibilitat d’ampliar la ruta 3-4 dies per la selva 

amazònica (Puerto Maldonado-Madre de Diós) 
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Machu Pichu Línies de Nazca 

  

Llac Titicaca Cuzco 

  

Arequipa Pingüins a les Illes Ballestas 


