
�

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

PERÚ 
L’imperi inca 

  
Sortida:  

13 de juny 2018 
10 de novembre 2018 

18 dies | Dif. Horaria -6 | No cal visat 

ITINERARI: LIMA - TRUJILLO - CHICLAYO - AREQUIPA - COLCA - PUNO -  CUSCO - 
VALL SAGRADA - MACHU PICCHU  

PATRIMONI UNESCO: Vall Sagrada dels Inques - Machu Picchu - Cusco - Lima - Chan 
Chan - Arequipa - Nazca 
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DIA 1.  BARCELONA - LIMA 
Presentació a l’aeroport de Barcelona, mostrador de la companyia IBERIA per a fer els tràmits 
de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la sortida 
del vol en direcció a Lima. Ens assistirà el nostre guia acompanyant Baraka. 

Arribada a Lima i trasllat a l’hotel. Allotjament.  

DIA 2: LIMA - TRUJILLO 

Esmorzar. Trasllat a l'aeroport per agafar el vol que ens portarà a la ciutat de Trujillo. Arribada, 
recepció i trasllat a l’hotel. Visitarem la ciutat de Trujillo amb belles mansions, imponents 
portals, balcons i esglésies molt ben preservades. Després, visitarem el Museu d'Arqueologia 
de la Universitat Nacional de Trujillo per poder tenir un coneixement general de les cultures 
precolombines de la regió. Continuarem la 
nostra visita a les impressionants Piràmides 
del Sol i la Lluna, el centre del poder a la Vall 
de Trujillo durant els temps Moche. 
Observarem el sorprenent grup de frescos 
en tova en una de les parets del Temple de 
la Lluna, desenterrat pels arqueòlegs. 
Continuarem cap a Huanchaco, ancestral 
caleta de pescadors on es podran aprofitar 
les antigues embarcacions anomenades 
"Cavallets de Boga" amb els quals es manté 
la tradició mil·lenària de la pesca artesanal.  

Dinar a Huanchaco i per la tarda visita a l'antiga ciutadella de Chan Chan. Visitarem el Palau 
Nik-An, situat a la part sud oest de Chan Chan, recorrerem les seves places cerimonials, 
adoratorios, reservoris, graners, cementiris, etc. Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament. 

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

http://www.baraka.cat
mailto:reserves@baraka.cat


�

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

DIA 3: TRUJILLO - CHICLAYO 

Esmorzar. Al matí, sortirem direcció a Chiclayo. En ruta visitarem la Huaca del Brujo, 
anomenada així pels frisos policroms de les seves parets, als voltants veurem un enorme 
cementiri pre-inca encara. Continuarem la nostra excursió visitant el Museu de la Senyora de 
Cao on destaca la mòmia del mateix nom, possible governant de la Moche descoberta fa pocs 
anys. Arribada a Chiclayo. Dinar en un restaurant local. 

Ens dirigirem a la Vall de les Piràmides a Túcume, impressionant centre urbà, el més 
important de la seva època, situat tan sols a 33 km. de Chiclayo; la llegenda del Déu Naylamp i 
la reina Cetemi, provinents de la mar que encara perviu en els seus habitants. Sopar. 

DIA 4: CHICLAYO - LIMA 

Esmorzar. Al matí, ens dirigirem al Museu de les Tombes Reials de Sipán, també conegut com 
el Museu del Segle XXI. Va ser construït simulant la tomba original i alberga tresors en or, 
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plata i pedres precioses d'una bellesa única. Una visita impossible d'oblidar. Dinar. Trasllat a 
l'aeroport de Chiclayo. Sortida a Lima. Arribada, assistència i trasllat a l'hotel. Sopar. 

DIA 5: LIMA 

Esmorzar. Sortirem cap a la badia de Paracas. Arribada ja hora coordinada, ens dirigirem a 
l'aeroport de Pisco per sobrevolar les Línies de Nazca, enormes dibuixos que només poden 
ser apreciats des de l'aire i representen diversos insectes i animals com el Mico, el Colibrí, el 
Còndor o l'Aranya, la seva procedència és desconeguda, es pensa que va ser un Gran 
Calendari Astronòmic. Dinar en un restaurant local. Retorn al nostre hotel a Lima. Sopar. 

DIA 6: LIMA - AREQUIPA 

Esmorzar. Trasllat a l'aeroport per agafar el nostre vol amb destinació Arequipa. Arribada a 
Arequipa, assistència i trasllat a l'hotel. Resta del matí lliure. Dinar en un restaurant local. 

A la tarda, la Ciutat Blanca ens obre les portes en un recorregut que s'inicia al bell barri 
colonial de Sant Llàtzer, lloc de fundació d'Arequipa; des d'aquí caminarem a través dels seus 
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pintorescs carrers adornats de geranis i després ens dirigirem cap al mirador de Carmen Alto, 
que ens brinda un bell paisatge i des d'on podrem observar els tres volcans tutelars que 
envolten la ciutat: Misti, Chachani i Pichu-Picchu.  

Seguirem cap al districte colonial de Yanahuara, famós per la seva església construïda a l'estil 
andalús i el seu mirador, aixecats amb una bella arquitectura i envoltats d'arcs de carreu. 
Després, visitarem el Monestir de Santa Catalina, impressionant monument religiós que va 
estar tancat per prop de 400 anys; amb estrets carrers, places i jardins ens recorda als barris 
antics de Sevilla o Granada. Finalment, ens dirigirem a la Plaça d'Armes, on podrem observar 
la Catedral i els arcs que envolten la plaça, anirem finalment a l'Església de la Companyia de 
Jesús; fundada al segle XVII pels Jesuïtes, destaquen els seus claustres i la famosa Cúpula de 
Sant Ignasi. Sopar. 

DIA 7: AREQUIPA - COLCA 

Esmorzar. Avui dedicarem el dia a visitar l'espectacular Vall del Colca. Pujarem per les faldilles 
del volcà Chachani; la vista del volcà Misti i del Picchu Picchu és espectacular. Creuarem per la 
reserva de vicunyes de Pampa Cañahuas, on les veurem lliures, recorrent al seu antull les 
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terres alt andines. Singulars pobles típics sortiran al nostre pas. Dinarem de camí cap al 
nostre hotel.  
 

Tindrem la tarda lliure per descansar i gaudir del nostre hotel o per visitar de manera opcional 
els banys termals de la zona. Sopar i allotjament. 

DIA 8: COLCA - PUNO 

Esmorzar. Sortida molt d'hora per dirigir-nos cap al 
mirador de la Creu del Còndor. Estarem expectants 
de l'imponent vol dels còndors, enormes aus andines 
en vies d'extinció que són el símbol de la Serralada 
dels Andes. La vista ens permet apreciar del tot la 
dimensió del canó, considerat un dels més profunds 
del món. Visitarem el poble de Maca i Yanque que 
encara conserven les seves esglésies colonials.  
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Després del dinar, farem un viatge de 6 hores aproximadament fins al nostre hotel a la ciutat 
de Puno, on serem rebuts i assistits a la nostra arribada. Sopar i allotjament. 

DIA 9: PUNO 

Esmorzar. Avui farem l'excursió de dia complet per conèixer el llac Titicaca. Començarem 
visitant als Uros, que ens rebran en illes artificials construïdes sobre la base de boga. Després 
continuarem cap a la Illa de Amantani i Taquile, on els pobladors encara preserven ancestrals 
tradicions i ens rebran amb les seves acolorides vestimentes típiques. No desaprofitarem 
l'oportunitat d'explorar l'illa i sorprendre'ns amb les belles vistes del llac. Tindrem un dinar 
típic a l'illa. A la tarda, retornarem a la ciutat. Sopar i allotjament. 

DIA 10: PUNO - CUSCO 

Esmorzar. Sortirem amb l’Andean Explorer seguint la ruta des de Puno fins a Cusco, aquest 
tren creua els Andes a 4,319 metres sobre el nivell del mar i ens mostra un paisatge colpidor, 
grans nevats, impressionants rius i muntanyes d'un verd enlluernador. El vagó observatori del 
tren ens permetrà gaudir d'imatges irrepetibles. Tindrem un dinar a bord i una entretinguda 
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parada a La Ratlla, límit natural entre Puno i Cusco. Continuarem el nostre viatge fins arribar a 
la ciutat de Cusco. Arribada a l'hotel. Sopar. 

DIA 11: CUSCO 

Esmorzar. Al matí sortida per visitar Sacsayhuamán, una impressionant ciutadella plena de 
colossals construccions envoltada de bells paisatges en total comunió amb l'entorn. Després 
vam continuar cap al adoratorio Incaico de Qenqo, sorprenent serà l'altar per a sacrificis 
incrustat a la part interna de la seva formació rocosa. Finalment arribem a la talaia de Puca 
Pucará i a Tambomachay, monument de notable excel·lència arquitectònica és considerat un 
dels pilars de la cosmovisió andina. Dinar en un restaurant local. 
 

A la tarda, recorregut exclusiu de la ciutat que s'inicia amb una visita a la Plaça de Sant 
Cristòfol per gaudir d'una vista panoràmica de la ciutat. Després, visitarem el Mercat de Sant 
Pere, on ens empaparem del sabor local i coneixerem més de prop els productes de la zona 
en aquest mercat que ho té tot i proveeix a la ciutat completa. Veurem el Temple de 
Koricancha que ens rep amb tota la seva magnificència. Recinte d'Or és el seu nom en quítxua 
i el seu fastuositat encara se sent en aquestes parets que alguna vegada van estar totalment 
revestides d'or. Coneixerem també l'Església de Sant Domingo. Des de Sant Blai, el barri dels 
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artesans, baixarem a peu pel carrer Hatun Rumiyoc trobant al nostre pas el Palau Inca Roca, 
avui el Palau Arquebisbal, tindrem temps per admirar la coneguda Pedra dels Dotze Angles. 
Seguirem a la Plaça d'Armes per visitar La Catedral que alberga obres colonials d'increïble 
valor. Sopar i allotjament a l’hotel. 

DIA 12: CUSCO - VALL SAGRADA 

Esmorzar. La Vall Sagrada dels 
Inques ens rep aquest dia. En el 
c a m í e n s a t u r a r e m a 
Awanacancha, complex on 
coneixerem i podrem alimentar 
camèlids andins com flames i 
a lpacas , a més , e l s seus 
habitants ens mostraran les 
seves tècniques de teixit i tenyit 
de tèxtils tradicionals. Arribarem 
després al tradicional Mercat de 
Pisac, on tindrem temps lliure 
per recórrer- lo i comprar 
artesanies. Continuarem a 
Chinchero, on apreciarem la 

bellesa del seu poble i complex arqueològic; a més tindrem la possibilitat de participar en una 
breu exhibició de tèxtils tradicionals, característica distintiva d'aquest poblat famós per la 
bellesa i alta qualitat dels seus teixits i ancestrals tècniques de tenyit. Continuarem cap a 
Moray, on la vista és impressionant gràcies a colossals terrasses concèntriques simulant un 
gran amfiteatre. La seva utilitat era la de recrear 20 diferents tipus de microclimes, que 
assegurava la producció agrícola de l'imperi. Dinar.  

A la tarda seguirem el nostre camí fins a Maras, les famoses i mil·lenàries mines de sal de 
l'època colonial. El contrast dels seus pous blancs amb la verda vall és imponent i imperdible 
per a una postal espectacular de la Vall Sagrada dels Inques. Sopar i allotjament al nostre 
hotel. 

DIA 13: VALL SAGRADA - MACHU PICCHU 

Esmorzar Sortida a la Comunitat andina de Misminay, on tindrem l'oportunitat de conviure 
amb els seus pobladors, pescant els cultius a la manera d'abans. Assistirem a una cerimònia 
en honor a la mare terra i també veurem com les senyores filen i tenyeixen la llana amb 
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ingredients naturals per després teixir els 
tapissos segons la tècnica ancestral. 
Dinar en un restaurant local. 
 
A l a t a r d a , c o n t i n u a r e m c a p a 
O l l a n t a y t a m b o , p i n t o re s c p o b l e 
contínuament habitat des de l'època inca, 
on visitarem el temple del mateix nom, 
usat com a fortalesa durant la resistència 
inca. Trasllat a l'estació d'Ollantaytambo, 
des d'on partirem en tren al poblat 
d'Aigües Calentes. Arribada assistència i 
trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament. 

DIA 14: MACHU PICCHU - CUSCO 

Esmorzar. A l'alba, ens despertarem per abordar el transport que ascendirà per un camí 
intricat obsequiant una espectacular vista del riu Urubamba que dóna forma al famós canó. 
Ingressarem a la Ciutadella acabada d'obrir, i ens dirigirem a través d'un camí inca per 
ascendir fins al Intipunku o Porta del Sol, l'entrada a Machu Picchu del Camí Inca, on tindrem 
temps per gaudir de l'energia i la mística que es respira a aquest lloc sagrat. A l'hora indicada 
visitarem La Ciutat Perduda dels Inques, Machu Picchu, ens rebrà amb els seus increïbles 

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

http://www.baraka.cat
mailto:reserves@baraka.cat


�

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

terrasses, escalinates, recintes cerimonials i àrees urbanes. L'energia emana de tot el lloc. 
Després d'una visita guiada, tindrem temps per explorar la ciutadella i dinar en un dels 
restaurants de la zona. A l'hora coordinada, retornarem amb tren i serem trasllats a l'hotel. 
Sopar i allotjament.  

DIA 15: CUSCO - LIMA 

Esmorzar. Trasllat a l'aeroport per agafar el vol que ens portarà a la ciutat de Lima. Arribada, 
recepció i trasllat a l'hotel. Dinarem tots junts en un restaurant local. Resta del dia lliure per 
conèixer al nostre aire la capital peruana. Sopar. 

DIA 16: LIMA 

Esmorzar. Avui farem la visita de la ciutat. Començarem pel Parc de l'Amor a Miraflores, amb 
una espectacular vista de l'Oceà Pacífic. Després, tindrem una vista panoràmica de la Huaca 
Pucllana, centre cerimonial de la cultura Lima. Continuarem a la Plaça d'Armes, on trobarem el 
Palau de Govern i el Palau Municipal. Visitarem la Catedral i caminarem fins al Convent de 
Sant Domingo, els passadissos van ser transitats per Sant Martí de Porres i Santa Rosa de 
Lima al segle XVII i on actualment jeuen les seves restes. Dinar en un restaurant local. 

Finalment, ens espera el 
M u s e u L a r c o , u n a 
mansió del segle XVIII 
construïda sobre una 
piràmide precolombina 
del segle VII. Allà hi 
trobem tresors exhibits 
en els més prestigiosos 
m u s e u s d e l m ó n 
o r g a n i t z a t s p e r 
tècniques. Destaquen el 
magatzem i l'exposició 
única de ceràmiques 
eròtiques de l'època 
pre-colombina. Sopar i 
allotjament a l’hotel.  
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DIA 17: LIMA - BARCELONA 

Esmorzar a l’hotel. Avui visitarem un dels districtes més bells i tradicionals de Lima, Barranco, 
conegut com el barri bohemi de la capital i estatge dels més reconeguts artistes plàstics del 
Perú. La nostra visita començarà al Museu Pedro de Osma, un antic palauet d'estil republicà 
que alberga impressionants i belles peces d'art colonial. Una visita a aquest museu no només 
ens mostra un costat ocult de Lima sinó que a més és la manera perfecta d'acabar d'entendre 
tota la història de l'antiga capital del Virregnat.  
 

Finalment, ens aturarem en Museu Mate del nostre famós fotògraf Mario Testino. Dinar en un 
restaurant local. Trasllat a l'aeroport per agafar el vol de sortida internacional. 

Nit a bord. 

DIA 18: BARCELONA 

Arribada i finalització dels nostres serveis.  

Fi del viatge  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El preu inclou: 

• Vols Barcelona - Bogota - Lima - 
Bogota - Barcelona amb Iberia en 
classe Turista. 

• Vols domèstics detallats a l’itinerari,  
amb Lan Perú en classe turista. 

• Tren Vistadome o IncaRail classe 
executiva a Machu Picchu. 

• Trasllats Aeroport - Hotel - Aeroport. 

• Allotjament en hotels de 3* i 4*, 
habitació doble. 

• Pensió completa. 

• Transport en autocar climatitzat 
durant la ruta. 

• Guia acompanyant Baraka per a 
grups de 6 o més viatgers. 

• Guia local de parla hispana durant la 
ruta, a més de la guia Baraka.  
En cas de grups de 6 o menys viatgers, hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge. 

• Servei de maleters. 

• Propines a guies locals i conductors. 

• Totes les visites , act iv itats i /o 
e s p e c t a c l e s e s p e c ific a t s e n e l 
programa.  

• Assegurança d'assistència en viatge i 
despeses d'anul·lació. 

• Taxes d’aeroport. 

• Documentació de viatge. 

• Consulteu suplement en classe business 

EL PREU NO INCLOU: 

• Extres en els hotels tal com minibar, 
bugaderia, telèfon, … 

• Begudes en els àpats. 

• Àpats en horaris de vol o aeroport. 

• Tot allò no especificat en el programa. 
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DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades a la pàgina web de Baraka 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE 
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS 
ENS L’HAN DE DEMANAR.

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
1. Es recomana reservar amb suficient antelació. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.  
4. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.  
5. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 6 viatgers confirmats.  
6. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places confirmades 30 dies abans de la 

data d'inici del viatge.  
7. En cas de ser 6 viatgers confirmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona. 
8. En cas de ser menys de 6 viatgers confirmats disposarem d'assistència al viatger en l'aeroport de 

Barcelona el dia de sortida, a més de guia local de parla hispana destí.  
9. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones 

CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:  

E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00 

Oficina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oficina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

ORGANITZACIÓ 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00 
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