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MISTURA 

em LIMA 

Pacote de 04 noites incluindo: 

 Aéreo Rio/Lima/Rio voando Avianca, na classe O 

04 noites em Lima no hotel escolhido com café 
Traslados privativos de chegada e partida City tour regular 

 Entradas e traslados regulares por 02 dias a Feira Mistura 

 Seguro viagem Travel Ace Especial 

Importante: pacote calculado voando Avianca na classe O de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o 

valor ao seu cliente, nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data espe-

cífca que eles irão viajar. 

Preços por pessoa em dólares, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.  

Financiamento e taxa IRRF, sob consulta 

Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de) U$100 

Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$18 

       Pacote Noite extra 

HOTEIS Categoria Local DBL TPL SGL DBL TPL SGL 
Alppa Tur Sup. Miraflores 1030 986 1399 49 52 96 

Casa Andina Select Prim. Std Miraflores 1117 1027 1532 71 62 128 

Estelar Primeira Miraflores 1138 1053 1609 76 68 147 

Courtyard by Marriott Primeira Miraflores 1271 1196 1881 108 103 213 

JW Marriott Luxo Miraflores 1702 1534 2727 213 186 419 

Hotel Courtyard by Marriott e JW Marriott em hospedagem de Segunda a Quinta. Desconto de Sexta a Domingo, 

sob consulta. 

Preços calculados base traslados de chegada e saída diurno (07:00 as 20:00 hrs). Acréscimo para noturno (20:00 as 07:00 hrs), 

chegada ou saída: U$12 dbl / U$6 TPL / U$ 25 por pessoa. 

DE 07 A 16 DE SETEMBRO DE 2018  
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01º Dia - Rio / Lima 

Embarque com destino a Lima. Chegada, assistência e traslado ao hotel escolhido. 

02º Dia - Lima 

Pela manhã, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade. Começaremos pelo Parque do Amor 

em Miraflores, com uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista panorâmica da Huaca Pucl-

lana, centro cerimonial da cultura Lima, e em San Isidro, centro financeiro da cidade, apreciaremos a Huaca Hualla-

marca, antigo centro de adoração pré-inca. Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio de Gover-

no e o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral e caminharemos até o Convento de Santo Domingo, cujos corredo-

res foram transitados por São Martín de Porras e Santa Rosa de Lima no século XVII e onde atualmente estão sepul-

tados seus restos. Retorno ao hotel 

03º Dia - Lima 

Dia inteiro dedicado a Feira Mistura, com traslados regulares. 

04º Dia - Lima 

Dia inteiro dedicado a Feira Mistura, com traslados regulares. 

05º Dia - Lima / Rio 

Em horário a combinar, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Rio de Janeiro.  


