
 

 

Perú panoràmic 

 

Informació 

       

Una natura sorprenent que ens deixarà sense alè i 

extraordinaris icones fets per civilitzacions 

ancestrals són els que fan del Perú un destí 

llegendari. 

 

19 dies / 18 nits 

 

Sortides diàries 

 

Guia parla hispana 

 

Grup Mín.4 / Màx.14 

persones  

Preu 

Des de 2.145 € 

Vols NO inclosos 

 

 

Dades bàsiques 

 

Tipus de viatge Transports utilitzats Atractius principals 

       



 

 

 
 

Dies Itinerari Àpats Allotjament 

01 Arribada a Lima - Hotel 

02 Lima E Hotel 

03 Bus de Lima a Paracas (3 h i mitja) E Hotel 

04 Illes Ballestas - Paracas - Bus a Nazca (4 h) E Hotel 

05 Nazca - Bus Nocturn a Arequipa (9 h) E Bus nocturn 

06 Arribada a Arequipa - “Posada” 

07 Arequipa - Cañón del Colca E Casa Andina 

08 Mirador de la Creu del Condor - Bus a Puno E Casa Andina 

09 Llac Titicaca - Uros - Taquile - Amantani E / D / S Hotel 

10 Illes Amantani - Taquile - Puno E Casa Andina 

11 Bus Puno - Pukara - La Raya - Rajchi - Andahuaylillas - Cusco E Hotel 

12 Cusco E Hotel 

13 Cusco - Vall dels Incas E Hotel 

14 Vall Sagrada dels Incas: Pisac, Ollantaytambo - Machu Picchu E Casa Andina 

15 Machu Picchu - Cusco E Hotel 

16 Cusco E Hotel 

17 Cusco - vol a Puerto Maldonado E / D / S Lodge 

18 Port Maldonado E / D / S Lodge 

19 Port Maldonado – vol a Lima E Nit a bord 

 

*Àpats: E= esmorzar; D=dinar; S=sopar. 



 

 

Itinerari

 

Dia 01. Arribada a Lima 

Arribada a Lima, recollida i assistència per part del 

nostre representant en destinació. Trasllat el privat a 

l'hotel. Allotjament. 

  

Dia 02. Lima 

Esmorzar i dia lliure a Lima. Visita opcional per la 

ciutat. Allotjament. 

  

Dia 03. Bus de Lima a Paracas (3 h i mitja) 
Esmorzar i trasllat a la terminal d'autobusos per agafar 

l'autobús de primera classe destinació a la península 

de Paracas. En el trajecte es podran apreciar paisatges 

que combinen el desert de la costa peruana amb l'oceà 

Pacífic. Arribada, recepció i trasllat a l'allotjament. 

Resta de la tarda lliure per descansar i continuar amb 

el procés d'adaptació al país, el clima, els menjars, etc. 

Allotjament. 

  

Dia 04. Illes Ballestas - Paracas - Bus a Nazca (4 h) 
Esmorzar i d'hora al matí sortida cap al port de Chaco, 

per abordar el lliscant (tour en servei compartit) amb 

destinació a la Reserva Marina de les Illes Ballestas, 

poblades d'una gran varietat d'aus, com gavines, 

pelicans, circells, corbs marins, piquers, etc., així com 

una gran quantitat de llops marins, i amb una mica de 

sort, tindran el plaer d'observar els pingüins de 

Humboldt en el seu hàbitat natural. En el trajecte cap 

a les illes i des del mar es podrà observar 

perfectament el famós i enigmàtic jeroglífic del 

Canelobre del qual es teixeixen diverses hipòtesis 

sobre la seva creació, les quals seran esmentades pel 

guia a bord. A mig matí tornarem al port per iniciar la 

visita terrestre a la Reserva Nacional de Paracas, on es 

podrà apreciar meravellosos paisatges combinant 

desert i mar, a més d'alguns petits fòssils marins. 

Entre els punts a visitar es troba la Comunitat de 

Pescadors de Lagunillas on es podrà dinar peix fresc 

davant del mar (dinar no inclòs), així com el Centre 

d'Interpretació i Museu de Lloc Julio C. Tello, on 

s'exhibeixen restes de la Cultura Paracas, una de les 

cultures pre-Inca més important del país. A l'hora 

indicada, prendrem el bus de primera classe amb 

destinació a la ciutat de Nazca. Recepció a l'estació de 

bus pel nostre representant local i trasllat a 

l'allotjament. Allotjament. 

  

Dia 05. Nazca - Bus Nocturn a Arequipa (9 h) 
Esmorzar i refrigeri al bus. Nazca no tindria la 

majoria dels itineraris de vacances a Perú, si no fos 

per les misterioses Línies de Nazca, que es van 

declarar "patrimoni arqueològic de la humanitat" per 

la UNESCO (1994) i que són un immens laberint de 

línies, espirals, triangles, quadrats i infinitat de 

dibuixos de plantes i animals, tots ells gravats sobre la 

terra del desert, cobrint una extensió de 525 

quilòmetres quadrats, aconseguint proporcions 

gegantines; els animals tenen entre 15 i 300 metres. 

Qui les observa des de les altures tenen la sensació 

que algú dotat d'una regla gegantesca les hagi 

elaborat, però qui? per què? Per a qui ho desitgi es 

realitzarà la reserva de sobrevol, però el pagament 

d'aquest s'ha de fer localment amb l'operador per les 

possibles cancel·lacions de vols a causa de les 

condicions climàtiques i per un tema de 

responsabilitat civil (preu aproximat entre USD100 a 

USD120 en servei compartit). A l'hora indicada 

trasllat a l'estació per agafar el bus nocturn amb 

destinació a la ciutat d'Arequipa. El trajecte es realitza 

a la nit ja que el paisatge és monòton, ple de corbes i 

per la nit no se sent el recorregut i el confort del bus 

ajuda bastant. 

  

Dia 06. Arribada a Arequipa 
Arribada a Arequipa (2350 msnm) d'hora al matí. 

Recepció a l'estació de bus pel nostre representant i 

trasllat a l'allotjament a la ciutat. A l'hora indicada 

localment es donarà inici a l'excursió en servei 

compartit per la ciutat d'Arequipa dins de la qual es 

visitarà el famós monestir de Santa Caterina que és un 

mostrari de quatre segles d'arquitectura arequipeña, 

visitaran també la Plaça d'Armes, un de les més belles 

del Perú, l'Església jesuïta de la Companyia, que en la 

seva bella façana anuncia la denominada arquitectura 

mestissa, els seus claustres i cúpula, la casona Tristán 

del Pozo i per tenir una mostra més del passat 

colonial, visitarem els Tambos de bronze i la 

Cabezona, llocs on es van desenvolupar diverses 

activitats comercials com, per exemple, el famós 

bescanvi dels productes. Al final del tour, per a una 

magnífica vista de la ciutat visitaran els típics 

districtes de Carmen alto i Yanahuara (mirador i 

església). També els aconsellem la visita opcional a la 

Mòmia Juanita (no inclòs), la Bella Niña del Volcà 

Ampato, la qual està en perfectes condicions i és una 

de les troballes més importants dels últims anys. 

  

Dia 07. Arequipa – Cañón del Colca 

Esmorzar. Recollida per iniciar el seu viatge en servei 

compartit a un dels canons més profunds del món, 

agafant la carretera de Yura, vorejant el nevat 

Chachani, fins arribar a Pampa Cañahuas dins de la 

Reserva Nacional de Salines i Aguada Blanca, hàbitat 



 

 

dels bells camèlids sud-americans, com les flames, 

alpaques, huanacos i especialment les vicunyes, els 

quals podran observar i fotografiar a més d'aprendre 

sobre la seva importància dins de la comunitat andina. 

Durant el recorregut es poden apreciar en els 

Bodedales de Tocra, varietat d'aus migratòries. 

Passaran pel cràter d'un volcà extint (Chucura) i 

s'aturaran al Mirador dels volcans, que és també la 

zona més alta del camí (4,800 msnm.) des d'on podran 

aprofitar gran part de la serralada occidental. Arribada 

a Chivay a la tarda, on tindran temps lliure per dinar 

(dinar per compte del passatger) o per submergir-se en 

les aigües termals que abunden en aquesta zona. No 

oblidar portar el banyador. * Recomanem altament 

allotjar aquesta nit a l'hotel Colca Lodge en ser un lloc 

molt bonic envoltat de bells paisatges naturals a la 

vora de Rio Colca i que compta amb els seus propis 

gorgs termals naturals. Consultar suplement. 

 

Dia 08. Mirador de la Creu del Condor - Bus a 

Puno 
Esmorzar i d'hora al matí s'iniciarà el recorregut cap al 

Mirador de la Creu del Còndor amb visita compartida, 

estratègic punt d'observació del Canó i de 

l'espectacular vol del Còndor, els quals alcen el vol 

des del Canó fins per sobre de les muntanyes. De 

retorn s'aturaran en els pobles de Pinchollo, Maca i 

Yanque que compten amb belles esglésies colonials, a 

més faran una parada als miradors, des d'on podran 

observar el bell paisatge del Colca amb el seu 

impressionant andenería pre-Inca. Dinar a Chivay (no 

inclòs). Sortida a la ciutat de Puno en Bus Turístic, 

durada del viatge 7 hores aprox. Arribada i 

acomodació a l'allotjament. 

 

Dia 09. Llac Titicaca - Uros - Taquile - Amantani 

Esmorzar i d'hora al matí recollida del allotjament 

amb direcció al port en el Llac Titicaca. El llac 

navegable més alt del món amb una superfície 

aproximada de 8,490 km2, una profunditat de 280 

metres i a 3815 metres sobre el nivell del mar. Des 

d'allà s'iniciarà l'excursió en servei compartit, amb 

destinació a l'Illa Flotant dels Uros, feta de joncs i 

boga conformant unes gegantines basses, sobre les 

quals es construeixen les seves cases, col·legis, postes 

mèdiques també de joncs. Els seus pobladors 

descendeixen del que es considera el poble més antic 

de Sud-Amèrica. Continuaran l'excursió a l'Illa natural 

d'Amantani, on pernoctaran. Aquesta illa està 

habitada pels Aymaras que posseeixen un gran valor 

ètnic ja que conserven les seves antigues tradicions 

culturals com a models de societat Inca. Com que no 

hi hotels es pernoctarà en les mateixes cases dels 

illencs o a cases fetes especialment per allotjar els 

turistes. Els serveis són força bàsics però preparats per 

rebre al turista. És aconsellable portar algun snack per 

menjar i algun present per als nens i per a la família 

que els rebrà, com a coses elaborades que ells no 

poden comprar com ara una llauna de préssecs en 

almívar, tonyina, iogurt, etc. (Es recomana comprar-

ho a Puno). Dinar. Sopar. Allotjament. 

 

Dia 10. Illes Amantani - Taquile - Puno 
Esmorzar casolà i d'hora al matí recorreran el Llac 

Titicaca per cobrir el tram que separa l'illa de 

Amantani de l'Illa de Taquile. Continuaran amb 

l'excursió de l'illa on els seus habitants mantenen 

intactes moltes de les seves costums ancestrals. Resta 

del matí lliure a l'illa. Després de dinar (dinar no 

inclòs), retorn a Puno. Pernoctació a l'allotjament 

escollit. 

 

Dia 11. Bus Puno - Pukara - La Raya - Rajchi - 

Andahuaylillas - Cusco 

Esmorzar i d'hora al matí, recollida a l'allotjament i 

trasllat a l'estació de bus per iniciar el recorregut cap a 

la ciutat de Cusco, antiga capital de l'Imperi Inca, en 

un vehicle turístic amb atenció a bord i interessants 

parades turístiques. La primera parada serà al Museu 

de la població de Pukara, que proporciona valuosa 

informació sobre els orígens de la civilització andina a 

l'altiplà. Després s'aturaran en l'abra de La Raya a 

4355 metres d'altitud, en aquest lloc es divideixen les 

aigües entre la Vall que desemboca al llac Titicaca i la 

Vall que condueix al Cusco. La següent parada serà 

per a esmorzar a Sicuani i continuaran fins a la 

població de Raqchi on podran apreciar el Temple de 

Wiracocha, un interessant complex arqueològic. 

Continuaran el seu recorregut fins al Temple de 

Checacupe que ofereix una sorpresa per al visitant per 

la qualitat del seu teginat mudèjar i després s'aturaran 

al temple colonial d'Huaro, visitant finalment 

l'església de San Pedro de Andahuaylillas o també 

anomenada Capella Sixtina d'Amèrica a causa de les 

seves belles pintures murals. Arribada a Cusco (3399 

msnm), recepció pel nostre personal a l'estació de bus 

i trasllat a l'allotjament. 

 

Dia 12. Cusco 

Esmorzar i a l'hora indicada s'iniciaran el city tour en 

servei compartit visitant la Catedral, el Temple del 

Sol o Q'Oricancha i els llocs arqueològics de Q'enqo, 

esperó rocós que se suposa va ser un centre 

cerimonial i astronòmic edificat abans de l'Imperi Inca 

i que també servia com adoratori dedicat a la mort. Es 

continuarà la visita a la fortalesa de Sacsayhuaman, 

un dels complexos arqueològics més impressionants 

de Cusco i voltants, temple fortificat conformat per 

enormes pedres tallades que encaixen a la perfecció, 

comunicat per escalinates i portes d'accés. També es 



 

 

visitarà la fortalesa de Puca Pucara, fortificació 

formada per andanes, escalinates, passatges, torrasses, 

etc. i finalment Tambomachay, centre d'adoració de 

l'aigua. Retorn a l'allotjament. 

 

Dia 13. Cusco - Vall dels Incas 
Esmorzar i excursió en privat de dia complet el 

portarà a través de les parts més famoses i populars de 

la Vall Sagrada. El seu caràcter "Sagrat" (pel qual va 

ser nomenat) ha sobreviscut al pas del temps i aquesta 

màgia segueix sorprenent als visitants avui dia. Pocs 

llocs en l'Imperi Inca podien competir amb la bellesa i 

la riquesa d'aquesta vall. Tindrà la seva primera 

parada al poble de Chinchero, netament inca, amb la 

seva singular església colonial construïda pels 

espanyols a la part superior d'un palau Inca, on el 

passat persisteix obstinadament, com si l'esperit d'una 

cultura mil·lenària s'aferrés en aquest lloc negant-se a 

desaparèixer. Els pobladors nadius, abillats, amb 

colorits vestits típics, baixen de les seves comunitats i 

s'aglomeren a la plaça principal per intercanviar els 

seus productes. Veure a tot aquest grup de gent 

d'arrels culturals profundes, resulta un espectacle 

digne d'admirar. Les teixidores d'aquesta zona del 

país, són de les millors i més expertes, per tant, tindrà 

l'oportunitat d'acostar-se algun taller local, on podrà 

apreciar a aquestes dones fent ús de la mateixa tècnica 

ancestral dels seus avantpassats Incas per al tenyit i 

teixit dels seus bells tèxtils. Posteriorment es visitarà 

el laboratori agrícola Inca de Moray en on es van 

donar forma a diversos agrupaments d'andanes en 

forma circular gairebé perfecta a diferents altures per 

així aconseguir un gradient de microclimes amb 

l'objectiu d'arribar a la perfecció en les seves collites. 

Allà els Incas van conrear aliments importantíssims 

per a la seva dieta com el blat de moro, o el gra de la 

quinoa, també diverses plantes medicinals com el 

panti, ornamentals com les flors de Kantu i van dur a 

terme molts experiments de cultiu per esbarjo dels 

seus senyors. Un sistema de canals on avui es diposita 

la pluja assegurava el regadiu de les terrasses penjants 

del gran amfiteatre, la perfecció de Moray va ser tal 

que fins al dia d'avui funciona impecablement. El dia 

finalitzarà amb la visita a les famoses salineres de 

Maras també conegudes com "mines de sal", les quals 

van ser molt importants per als Incas com 

subministrament de sal i que avui dia encara es troben 

en funcionament. Per uns quants sols vostè pot 

adquirir un paquet d'aquesta sal, famosa per tenir 

molts més minerals que la sal marina. A més de la 

seva importància històrica, les salineres de Maras 

també els oferirà una inoblidable vista. Allotjament. 

 

  

 

Dia 14. Vall Sagrada dels Incas: Pisac, 

Ollantaytambo - Machu Picchu 

Esmorzar i a l'hora indicada iniciarà el seu segon dia 

de visites en privat a la Vall Sagrada dels Inques, amb 

la visita a l'impressionant complex arqueològic de 

Pisac permetent-los així gaudir d'uns dels millors 

complexos arqueològics de la zona. Els seus murs 

primorosament llaurats es troben entre els més 

perfectes de tota l'arquitectura andina, envoltada d'una 

impressionant andenería que encara s'utilitza igual 

que els seus graners i rebosts que se segueixen 

conservant en el vessant prova irrefutable de la 

saviesa dels homes que van poblar aquesta zona. Hi 

ha una estranya coincidència entre les distàncies que 

uneixen les ciutats de Pisac, Cusco i Pikillacta. La 

distància entre Cusco i Pisac és de 30 km. Resulta la 

mateixa distància si es mesura de Pisac a Pikillacta i 

de Cusco a Pikillacta són igualment 30 km. En unir 

amb línies rectes aquestes 3 ciutats, s'aconsegueix un 

triangle equilàter perfecte, que crea múltiples 

especulacions al voltant del increïble geni 

arquitectònic que van tenir els Incas. Posteriorment 

baixarà fins al famós mercat del poble de Pisac, on 

posarà a prova les seves habilitats de regateig en un 

ambient colorit i alegre, i podrà proveir-se de 

souvenirs per a amics i família. Finalment, visitarà el 

formidable temple-fortalesa de Ollantaytambo 

espectacular complex arqueològic que sembla haver 

estat una mena de porta emmurallada que va detenir a 

totes les expedicions bèl·liques que van intentar 

assolir el tresor inca, l'enorme andenería empinada, 

que protegeix aquesta espectacular fortalesa, marca un 

dels pocs llocs on els conqueridors espanyols van 

perdre una batalla important en l'any 1537. A la part 

més alta hi ha un centre cerimonial amb immensos 

blocs de pedra perfectament tallats en un finíssim 

treball. Per construir-lo, es van utilitzar les pedres de 

la pedrera localitzada a l'altra banda del riu Urubamba 

a 6 km. de distància, el que ens demostra la gran 

habilitat dels Incas per poder transportar aquests 

enormes blocs utilitzant una enginyosa tècnica que els 

permetria transportar creuant zones muntanyoses i el 

torrencial riu Urubamba. També podran visitar 

l'enigmàtic poble que porta el mateix nom del 

complex arqueològic i que ha estat qualificat com un 

poble Inca vivent, on el temps va prendre un descans, 

ja que les seves edificacions encara se segueixen usant 

pels vilatans que són descendents directes dels que 

van poblar el imperi Inca. Caminar pels seus carrerons 

i places antigues que encara es conserven intactes farà 

sentir la màgica sensació de tornar al passat. Després 

d'aquest complet dia, finalment es donarà inici a un 

dels viatges en tren més bonics a Sud-amèrica amb 

destinació final Machu Picchu, que s'alça enigmàtica 

entre els núvols dels majestuosos Andes. La ciutadella 



 

 

va ser probablement la creació urbana més 

impressionant de l'Imperi Inca en el seu apogeu. Les 

seves parets gegants, andenerías i rampes semblen 

com si haguessin estat tallades de forma natural a les 

escarpaments de la roca. Aquest entorn natural situat 

en els vessants de l'Est dels Andes abasta la conca alta 

de l'Amazones, amb la seva rica diversitat de flora i 

fauna. A la nit, visiti els bars que es troben al llarg de 

les vies del ferrocarril per compartir històries amb 

alguns dels excursionistes que van finalitzar amb èxit 

el Camí Inca, o acabi el seu fantàstic dia relaxant els 

músculs en les aigües termals. Trasllat a l'hotel. 

Allotjament. (Notes importants: El pes permès al tren 

per cada maleta per passatger és de 8 quilos. Les 

entrades de Machu Picchu són limitades, recomanem 

fer la sol·licitud amb anticipació. Per als que ho 

desitgin, recomanem la visita a la Muntanya d'Huayna 

Picchu per així tenir una experiència més intensa). 

 

Dia 15. Machu Picchu - Cusco 
Esmorzar i tornada a Cusco. Quan el 1911, 

l'arqueòleg i historiador nord-americà Hiram 

Bingham, va descobrir "La Ciutat Perduda de Machu 

Picchu", no podia imaginar que havia arribat a les més 

enigmàtiques ruïnes Incas, un dels llocs més 

espectaculars i colpidors de la terra i que encara 

conserva el seu misteri, encant i atractiu místic, 

malgrat la seva enorme popularitat, més encara 

després d'haver estat designada una de les Set 

Meravelles del Món Modern. Explorar el lloc segueix 

sent una experiència emocionant, especialment a 

l'alba, quan els escènics raigs de llum s'estenen sobre 

cims andins. Després d'una molt completa visita 

guiada en servei privat, descendirà de la zona 

arqueològica a l'estació, i s'embarcarà al tren, que 

anirà serpentejant lentament a través del paisatge andí 

fins arribar novament al poble de Ollantaytambo, on 

serà traslladat fins al vehicle privat que el durà de 

tornada a Cusco. NOTA: El temps màxim de 

permanència en les ruïnes és de 4 hores juntament 

amb el guia oficial. 

 

Dia 16. Cusco 
Esmorzar i dia lliure en aquest meravellós lloc també 

anomenat "melic del món" per explorar-lo pel seu 

compte, visitar algun museu del seu interès, provar la 

deliciosa gastronomia en algun bon restaurant fins i 

tot tenint unes classes de cuina, fer compres en els 

seus molt colorits mercats artesanals, visitar el típic i 

bohemi barri de Sant Blai, o simplement gaudir de les 

seves places i carrerons empedrats plens d'història. 

Recomanem la visita al mercat Central també 

anomenat mercat de San Pedro. Allotjament. 

 

  

DIA 17. Cusco - vol a Puerto Maldonado 
Esmorzar i a l'hora indicada recollida a l'allotjament i 

trasllat a l'aeroport per al vol Cusco/Puerto 

Maldonado. El nostre personal li donarà la 

benvinguda a l'aeroport de Puerto Maldonado i el 

conduirà per la ciutat fins al moll de bots del riu 

Tambopata. Aquí abordaran una canoa equipada 

motoritzada que partirà cap a la propera confluència 

de l'imponent riu Madre de Dios, l'origen del tributari 

de l'Amazones. Després tindran un viatge de 30 

minuts pel riu desembarcant al Port Sandoval que els 

conduirà al Llac Sandoval considerat pels 

especialistes en selva, un dels llacs més bells i 

atractius de tota la Selva Peruana. Es caminarà 3 

km/2millas per prendre el bot que els conduirà a les 

obertes aigües d'aquest plàcid llac. La nostra 

tripulació rema creuant fins a l'alberg (com som a la 

reserva els motors estan prohibits). Després d'un breu 

descans, exploraran la part Est del Llac movent-se al 

so de centenars de guacamais blaus-i-grocs i de pit 

vermell. A la nit s'abordarà les canoes per anar en 

recerca del Caiman Negre que actualment són 

extremadament rars a l'Amazones, però encara 

comuns en aquest llac protegit. Pensió completa. 

 

DIA 18. Port Maldonado 

Esmorzar. Una trucada abans de l'alba els permetrà 

estar al llac per al que és, sovint, una sortida del sol 

espectacular, i esperem que, per a una trobada amb les 

Llúdries Gegants, que patrullen tot el llac en una 

unida família, molt activa a aquesta hora del dia, així 

com la majoria d'aus que estan aguaitant i capturant la 

seva presa. També tindran vistes en primer pla del 

primitiu Shansho menjant fulles. Després de gaudir 

d'un esmorzar tard, partiran per caminar per la trocha 

de la poderosa selva tropical primària per albirar els 

grans arbres de Castanyes que abunden en aquesta 

zona. Posteriorment exploraran la part oest del llac on 

tindran chances d'observar una o més espècies de 

micos com els micos Caputxins. Finalment, després 

de veure una presentació en vídeo de la selva peruana, 

soparan i continuaran explorant el llac per albirar 

caimans. Pensió completa i allotjament. 

 

Dia 19. Puerto Maldonado - vol a Lima 

Esmorzar i posteriorment farem una remada final per 

els pantans de palmes a l'extrem oest del llac en 

recerca de la família resident de Llúdries Gegants, on 

podran aprofitar més una gloriosa sortida del sol i el 

seu reflex en les àmplies aigües del llac. Finalment es 

dirigiran camí avall cap al Riu Madre de Dios, on 

prendran l'embarcació que els portarà a Puerto 

Maldonado i d'allà a l'aeroport per agafar el vol amb 

destinació a Lima. Arribada a Lima i connexió amb el 

vol internacional i fi dels serveis. 



 

 
 

Les informacions contingudes en aquest dossier, han de prendre's única i exclusivament a títol informatiu, estant subjectes a possibles variacions. 

Kareba Viatges declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància derivada d'una interpretació errònia de la informació a dalt publicada. 

Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web. 
 
 
 
 

 

Preus 

 

Preu per persona: 2.145 € -Grup en base a 11 persones 

 

Preu en base a 4 persones: 2.325 € 

Preu en base a 5-6 persones: 2.285 € 

Preu en base a 7-10 persones: 2.165 € 

Preu en base a 11-14 persones: 2.145€ 

 

Suplements: 

Habitació individual: 665 € 

 

Sortides: 

Sortides diàries 

 

  

 

Els preus es basen en dòlars americans (USD). La conversió a euro s'ha realitzat en base el tipus de canvi a data 01/06/18, 

qualsevol variació pot repercutir en el preu final del viatge, que serà comunicat amb suficient antelació. 
 

 
 

El preu inclou / no inclou

 

Inclou 
- Trasllats aeroport-hotel-aeroport 
- Trasllat en estacions de bus 
- Tiquets de bus de primera classe Lima / Paracas / Nazca 

/ Arequipa 
- Entrada al convent de Santa Caterina (Arequipa) 
- Transport Chivay/Puno en bus turtístico 
- Bus Turístic Puno-cusco amb parades incloses 
- Tren classe expedition per al tram Ollantaytambo / 

Machu Picchu / Ollantaytambo 
- Trasllat en privat Ollantaytambo-Cusco 
- Entrades 
- Guia local de parla castellana 
- Visites en servei compartit i en servei privat on s'indiqui 
- Allotjament en categoria turista 
- Menjars i sopars especificats en el programa 
- Assegurança d'assistència en viatge 
- Documentació digitalitzada en l'espai personal del 

CLUB KAREBA 
- Assistència 24 hores durant el viatge 
- Karebo acompanyant 

 

No inclou 
- Vols internacionals 
- Vols domèstics 
- Sobrevol de Nazca 
- Taxes aèries 
- Menjars i sopars no especificades 
- Begudes en els menjars o sopars inclosos 
- Assegurança opcional amb ampliació de cobertures i 

cancel·lació 
- Propines i extres personals 
- Qualsevol servei no especificat com inclòs



 

 

Informació addicional 

 

Documentació i visats 
Per Viatjar al Perú es necessita el passaport amb vigència de 6 mesos. 

 

Sanitat i vacunes 
No hi ha cap vacuna obligatòria per entrar al país. 

Kareba Viatges informa únicament de les vacunes obligatòries per poder entrar al país al que es va a viatjar. 

Recomanem consultar sempre amb temps suficient les recomanacions proporcionades pel Ministerio de 

Sanidad y consumo a la web: 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do 

També recomanem consultar en el telèfon de Sanitat Respon 902 111 444 o al seu web els diferents centres de 

vacunació: 

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals/ 

 

Compartir habitació 
El preu dels nostres viatges està indicat per persona en habitació doble. En cas de viatjar sol existeix l'opció de 

viatjar en habitació individual pagant el suplement corresponent o sol·licitar l'opció de "compartir habitació". 

En aquest cas es compartirà habitació amb un altre viatger/a. En cas que no aparegui company per compartir 

habitació el client haurà de llavors assumir el suplement d'individual. 

 

Divisa 
La moneda del Perú és el Sol. Podem viatjar amb euros o dòlars i canviar a moneda local en bancs o cases de 

canvi. 

 

Clima 
El clima a Perú és divers, amb gran varietat de climes i microclimes condicionada per la presència dels Andes. 

El clima a la Costa és subtropical i generalment càlid durant els dies d'estiu (de desembre a abril). L'hivern (de 

maig a novembre) normalment té clima ennuvolat, fresc i humit. La temperatura és variable depenent de 

l'altitud. La selva amazònica és humida i tropical amb pluges durant tot l'any. La millor època per visitar-la és a 

l'estació seca de maig a octubre. 

 

Allotjament 

                    
 

 

 



 

 

 

Seguretat 

Consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Recomendaciones

DeViaje.aspx 

 

Reserva del viatge 

Existeixen 3 maneres de formalitzar la inscripció del viatge: 

1. Per telèfon: 93 715 66 59 

2. Per correu electrònic:kareba@karebaviatges.com 

3. Presencialment, a les nostres oficines: Kareba Viatges 

c / Colom, 48-08.201 Sabadell 

 

PAGAMENT DE LA RESERVA 

En el moment de formalitzar la inscripció es requereix una paga i senyal del 40% de l'import del viatge. 

El pagament es pot realitzar per transferència bancària al següent número de compte: 

BANC DE SABADELL: ES33 - 0081-0561 - 1100-0142 - 2853 

La inscripció no es considerarà formalitzada fins a la recepció del comprovant bancari de la transferència. 

 

Condicions de cancel·lació 
En cas de cancel·lació per part del client, cada passatger haurà d'abonar a Kareba Viatges, la despesa de gestió 

(60 €) generada des del moment de la inscripció. Segons la llei de viatges combinats, a més de les mencionades 

despeses de gestió i de les despeses de cancel·lació (bitllets no reemborsables, hotels reservats, contractació de 

serveis en destí, etc.), el passatger haurà d'abonar una penalització, consistent en el 5% del total del viatge si el 

desistiment es produeix entre 11 i 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge; el 15% entre els 

dies 3 i 10, i el 25% dins de les 48 hores anteriors a la sortida. De no presentar-se a l'hora prevista per la 

sortida, no tindrà dret a cap devolució de la quantitat abonada. Des del moment de la confirmació: Bitllets aeris 

no reemborsables 

 

Condicions de Pagament 

Confirmació i 30 dies abans de la sortida: 40% de l'import del viatge 

Entre 15 i 10 dies abans de la sortida: 100% de l'import del viatge 

 

 



 

 

Fitxa d'inscripció - Reserva del viatge 

 

Dades del viatge 

Viatge: Data de sortida: 

Habitació 

 Doble  Individual  

Assegurança de cancel·lació (demaneu-nos el resum de les cobertures): 

 Si, vull contractar l'assegurança  No, no m'interessa l'assegurança 

(Si no es marca cap opció, s'entén que el passatger renuncia a l'assegurança de cancel·lació) 

Dades personals (Nom i cognoms tal com apareixen al DNI / Passaport) 

Nom: Cognoms: 

Adreça: 

CP: Població: Telèfon de contacte: 

e-mail: Núm. DNI: 

Altres passatgers (indiqueu nom, cognoms i DNI) 

 

 

PAGAMENT DE LA RESERVA 

En el moment de formalitzar la inscripció cal deixar una bestreta del 40% del import del viatge. (*) El pagament es pot 

fer per transferència bancària al número de compte següent: BANC DE SABADELL: ES33 0081 0561 1100 0142 2853. 

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no es rebi el comprovant bancari de la transferència. (*) Consulteu-

nos la possibilitat de finançar el viatge a 3, 6 i 9 mesos sense interessos.



 

 

Condicions generals de contractació

1. Regulació jurídica aplicable 

La relació contractual entre l'agència organitzadora i el client es regeix per les 

clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla 

el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de 

conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge 

(Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de 

contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril). Les parts contractants se sotmeten 

expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona per resoldre les 

discrepàncies o reclamacions que suscitin la interpretació o l'execució del contracte 

de viatge combinat i d'aquestes condicions generals, i renuncien al fòrum propi en 

cas que sigui diferent. L'organització tècnica dels viatges publicats en aquest fullet 

corresponen a l'agència KAREBA VIATGES SL , que actua sota la marca registrada 

de KAREBA VIATGES, agència minorista amb llicència GC - 1312. CIF 

B64051402, amb domicili social al carrer Colom, 48 08201 Sabadell. 

 

2. Inscripció al viatge 

L'acte d'inscripció en el viatge i la consideració&#186; de reserva exigeix que el 

client hagi satisfet un dipòsit del 30 % de l'import total pressupostat, llevat que les 

condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d'un altre 

import. L'import restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte del viatge 

combinat. 

 

3. Modificació del viatge per part de l'organitzador 

Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements 

essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible 

per tal que aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al 

reembossament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de 

la modificació del viatge inicial. En el cas que el client no comuniqui per escrit la 

seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació, 

s'entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte. Es consideren causes 

suficients per a la modificació del viatge els casos de força major (circumstància 

aliena, anormal i imprevisible) i quan no concorri el nombre de persones exigides per 

a la realització del viatge. 

 

4. Condició contractual 

La realització del viatge queda condicionada a la inscripció de numero de persones 

publicat en cada viatge. En el cas que no es formi aquest grup, l'AGÈNCIA pot 

cancel·lar el viatge sense dret d'indemnització per al client sempre que li ho 

comuniqui en un termini màxim de 20 dies naturals abans de la data prevista per al 

seu començament. 

 

5.Desistiment per part del client 

Si el client desisteix del viatge, després de la formalització -almenys- del dipòsit 

exigit per considerar ferma la reserva, haurà d'indemnitzar l 'agència de viatges amb 

l'abonament de les despeses de gestió ocasionades a l'agència venedora), les despeses 

d'anul·lació justificades (ocasionades a l'agència organitzadora i als proveïdors 

turístics) i una penalització consistent en el 5% de l'import total del viatge si 

l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data de 

començament del viatge, en el 15% si es produeix entre els 10 i els 3 dies, en el 25% 

si desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l'hora prevista 

per a la sortida. En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en 

casos de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït 

o exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client 

sempre que el contracte n'hagi deixat constància. 

 

6. Preu del viatge 

El preu del viatge ofert en el fullet publicitari inclou l'impost sobre el valor afegit 

quan és aplicable, i s'entén vigent durant la temporada que s'hi indiqui. El preu pot 

ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagi 

variacions en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes i 

impostos referents a determinats serveis (com els d'aterratge, embarcament o 

desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge. Davant 

la variació del preu, el client pot acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o, si 

escau, del contracte que hagi formalitzat. 

 

7. Establiments d'allotjament 

El contingut i la qualitat dels serveis prestats per l'establiment d'allotjament turístic 

són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa 

tècnica. En cas que aquesta classificació no existeixi, s'ha de deixar constància en el 

contracte de la descripció i les característiques pròpies de l'establiment. Els 

establiments d'allotjament turístic indicats poden variar sempre dins de la mateixa 

categoria, en aquest cas serà comunicat al client, i serà indicat en el dossier definitiu 

del viatge. No considerant-se una modificació substancial del viatge, en cas que el 

viatger no accepti el canvi d'hotel d'igual o superior categoria, s'entendrà que es tracta 

d'una cancel·lació voluntària per part del viatger, amb les despeses de cancel·lació i 

penalitzacions corresponents, de conformitat a la clàusula cinquena d'aquest 

document. 

 

8. Documentació 

El client té l'obligació de portar sempre el document nacional d'identitat i també, en 

cas que s'exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents. L'agència té el 

deure d'informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques 

de vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del viatge per l'entrada 

al país, i el clientes sumeix expressament tant la seva tramitació (llevat d'un acord 

amb l'agència) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no 

siguin vàlids. Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències 

en matèria de visats a fi d'entrar, sortir i circular sense problemes pel país de 

destinació, i assumeixen les conseqüències de l' incompliment. Els menors de 18 

anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, firmat pels dos pares, 

pel pare que tingui la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separats o divorciats) i 

pel tutor. 

 

9. Cessió de la reserva 

L'AGÈNCIA prohibeix expressament la cessió de la reserva a una 3ª persona. 

 

10. Responsabilitat 

L'agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no 

execució o de l'execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en 

la gestió del viatge combinat. No obstant això, quedarà eximida d'aquesta 

responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, 

anormal i imprevisible) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els 

proveïdors hagin pogut evitar fins i tot havent fet la diligència necessària, o bé quan 

la causa sigui imputable al client o a un tercer. El client queda obligat a comunicar a 

l'agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol 

incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ. En els viatges 

de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l'alteració 

de l'itinerari o la substitució de serveis que estiguin justificades per circumstàncies 

climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de 

la limitada infraestructura local. Qualsevol altre alteració de la ruta haurà de ser 

aprovada per la unanimitat del grup i consentida expressament per l'AGÈNCIA. En 

cas d'incidències en el transport aeri (denegació de vol per qualsevol motiu, 

cancel·lacions, canvis o retards de vol, pèrdua, demora o danys a l'equipatge, etc.) el 

client es responsable de gestionar les reclamacions dels seus drets com a passatgers al 

mateix aeroport on es produeixin. L’Agència Organitzadora declara explícitament 

que actua com intermediària entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten 

els serveis indicats en l'itinerari. Quan el viatge s'efectua amb vehicles propis o 

llogats per l'agència Organitzadora, en cas d'accident, qualsevol que sigui el país on 

es produeixi, el viatger se sotmet expressament a la legislació en matèria d'accidents 

del país que es trobi matriculat el vehicle. L'agència Organitzadora no es 

responsabilitza de les despeses d'allotjament, transport, manutenció, repatriació o 

altres que s'originin a conseqüència de retards o modificacions en la sortida dels vols 

o altres mitjans de transport per qualsevol que sigues la causa. 

 

11. Tractament de dades de caràcter personal 

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal, KAREBA VIATGES, S.L. informa als seus 

CLIENTS que les dades personals que puguin proporcionar en la inscripció dels 

viatges, seran tractades amb estricta confidencialitat i quedaran incorporades en un 

fitxer creat sota la responsabilitat de KAREBA VIATGES, S.L. per a agilitar la seva 

gestió administrativa i comptable, i la gestió del serveis turístics objecte del present 

fullet. Així mateix els volem informar que les seves dades seran comunicats als 

proveïdors dels serveis per a procedir a la reserva del bitllet, l'allotjament i medi de 

transports, la tramitació de la assegurança de viatge, etc, així com al nostre 

representant en destinació i a les autoritats pertinents en cas que ens sol·liciti la 

tramitació de visats o passaports. De la mateixa manera, tret que indiqui el contrari, 

les seves dades seran tractats amb la finalitat de remetre-li informació comercial, tant 

via correu tradicional com via correu electrònic, relativa als serveis que oferim a 

través de l'agència de viatges. En tot cas, podran exercitar els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a KAREBA VIATGES, SL, 

C/ Colom, 48, de Sabadell, 08201. 

 

12. Vigència 

Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data de 1 de 

Gener de 2007 i tenen una vigència indefinida. 

 

 

 

 

En prova de conformitat, firmen aquest conjunt de clàusules de condicions generals 

incorporat al contracte de viatge combinat a ____ ______, el _ _ d ___ _____ de 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CLIENT (Signatura, Nom i DNI) L' AGÈNCIA (Segell i Signatura) 

 


