
  

 
 
 
 

Senhor de Sipan e Tesouros do Norte do Peru 
Rota Moche (Nações Moche, Lambayeque e Chimu) 

 

 

6 dias/ 5 noites 

Mínimo: 12 participantes 

 

A Trilha dos Lobos junto com a Pisa Trekking desenvolveu um roteiro para a Peru diferente de tudo o que 
você já viu. A programação perfeita para quem quer descobrir as mais importantes e impressionantes zonas 
arqueológicas da região, conhecendo um pouco sua natureza impactante. Neste roteiro você conhecerá a 
região do norte do Peru, berço da civilização Moche, pré inca. Os Incas foram precedidos por civilizações muito 
avançadas tornando o Peru no mais importante sítio arqueológico da América do Sul.  Dentre estas, destacam-
se as civilizações Lambayeque e Sican que existiram entre 400 a.C. até o início da era cristã, e deixaram as 
ruínas de Túcume, um vale com 26 pirâmides, um verdadeiro “Egito Sul Americano”. Ainda ao Norte, na cidade 
de Chiclayo, em 1987, foi descoberta a tumba do Senhor de Sipan, considerado ”o Rei Tutankamon das 
Américas” pela riqueza dos seus tesouros. Foi  um governante que comandou o povo Moche, civilização que 
existiu entre 100 a.C. a 700 d.C. A caminho de Trujillo encontramos Chan Chan, a maior cidade de adobe do 
mundo e que sítio arqueológico que conta um pouco da história dos Chimus, civilização que existiu entre 1200 a 
1460, com as Huacas(Pirâmides) do Sol e da Lua e El Dragon. Descubra o Peru que vai além de Machu Picchu. 
Uma experiência inesquecível. 

Sobre a coordenadora: Claudia Quadros - Psicóloga, especializada em Psicossomática pela Escola de medicina 

Psicossomática, Psicologia Transpessoal pela Dinâmica Energética do Psiquismo. Formou-se Facilitadora 
Xamânica pela Escola de Noexamanisno – Paz Geia. Aperfeiçoou suas práticas xamânicas com povos nativos 

do Hawai (Big Island), Peru (Machu Pichu), Austrália (Uluru, Olgas), Chile 
(Deserto do Atacama), Nova Zelândia ( Maoris), Bolívia e EUA (Utha). O 
roteiro a seguir refere-se aos lugares que serão visitados, as atividades e 
meditações a ser desenvolvidas localmente constarão no roteiro 
ritualístico que será entregue na viagem. 

Grupo mínimo 12 passageiros.  Acompanha também guia brasileira 
(Claudia Ribeiro). 

PONTOS DE INTERESSE 
Trujillo / Chan Chan / Huanchaco / Huaca do Sol e da Lua / 

Chiclayo / Sipan / Museu Tumbas Reais de Sipan / Túcume 

Voos  

SP 

03OUT  GRULIM  AV6646 05h55 08h50  

03OUT  LIMCIX   AV 828   21h10 22h35 

08OUT  TRULIM  AV 821   08h04 09h14 

08OUT  LIMGRU  AV6645  22h00 04h50 

RJ 

03OUT  GIGLIM  AV6648  05h40 09h25  

03OUT  LIMCIX   AV 828   21h10 22h35 

08OUT  TRULIM  AV 821   08h04 09h14 

08OUT  LIMGIG  AV 6647  21h40 04h40 

DIA A DIA 
 

03 OUT - 1º dia – SÃO PAULO / LIMA  / CHICLAYO 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos para embarque 
com destino Chiclayo (voo LAN com conexão em Lima). Chegada ao 
aeroporto de Lima, e espera para embarque em voo com destino Chiclayo 
a noite. Traslado ao hotel. Pernoite em hotel. Sem refeições inclusas. 
 
Opcional:  



  

Ruínas de Pachacamac – (US$ 120 por pessoa) .Embarcaremos e um transfer e iremos conhecer as ruínas de 
Pachacamac. Seguiremos para o sul de Lima até o Vale de Lurín onde se localiza as Ruínas de Pachacamac, 
uma cidade de barro que serviu como moradia ao deus criador Pachacamac (“aquele que move o mundo”), que 
foi o oráculo mais venerado e temido do mundo andino. Este complexo arqueológico foi habitado 
aproximadamente até o ano 200 d. C e é considerado um dos principais centros cerimoniais da América pré-
hispânica. Retorno ao aeroporto e embarque em voo com destino Chiclayo.  

 
04 OUT - 2º dia – CHICLAYO / TÚCUME / SIPÁN / MUSEU TUMBAS REAIS  
Café da manhã no hotel. Visita ao sítio arqueológico do mausoléu 
de adobe de Huaca Rajada, onde a fabulosa tumba do Senhor de 
Sipán foi descoberta. Seguiremos para o Museu Tumbas Reais, 
em formato de pirâmide que abriga as verdadeiras jóias da arte 
mochica, guarda os restos do senhor de Sipán e contém a 

reconstituição da tumba principal em 
escala real. Um  museu que é uma 
mistura de cápsula do tempo e cofre 
forte. É impressionante. Teremos 
tempo de visitar do lado de fora a vila 
de artesãos. Seguiremos para o 
norte de Chiclayo e visitaremos 
Tucume, um complexo de 26 pirâmides de adobe rodeadas de outras construções 
que datam da época pré-inca. Parada para almoço e retorno a cidade. Pernoite em 
hotel. Café da manhã e almoço inclusos.  

 
 

 
05 OUT - 3º dia –CHICLAYO / TRUJILLO / COMPLEXO ARQUEOLOGICO  HUACA EL BRUJO 
Após o café da manhã, transfer a estação 
rodoviária para embarque em ônibus 
regular com destino a cidade de Trujillo ( 4 
horas de deslocamento). No caminho 
faremos uma parada para conhecer o 
complexo arqueológico El Brujo, 
composto por: Huaca Prieta, Huaca El 
Brujo y Huaca Cao Viejo. Esse local foi 
um importante centro religioso e político 
da cultura Moche entre 100 e 750 D.C, 
bem como uma das mais bonitas 
pirâmides construídas no Valle de 
Chicama. Oferecem aos visitantes uma das melhores exposições de arte mural dessa cultura, pois a maioria dos 
muros são adornados com representações em alto relevo e com diversas cores. Visitaremos a Huaca Cao Viejo 
com seus belos murais coloridos. Na praça cerimonial veremos os prisioneiros e o calendário Mochica.  Acima 
no próximo recinto foi encontrada a tumba da Dama de Cao. Este patio é decorado com murais que representam 
o deus  Aia-Paec e o Peixe-Gato. Visitaremos o Museu Cao. Iremos em seguida para a cidade de Trujillo que 
possui arquitetura colonial espanhola. Traslado ao hotel e noite livre. Pernoite em hotel. Café da manhã incluso.  
 

 
 
06 OUT - 4º dia – TRUJILLO / CHAN CHAN / HUANCHACO  

Café da manhã no hotel. Visita a cidade de Trujillo, conhecida por seus preciosos 
casarões da época colonial e republicana. Visita a cidadela de barro de Chan 
Chan, que na língua mochica significa Grande Sol, foi a capital do império Chimu, é 
a maior cidade do mundo construida de barro e foi declarada Patrimônio Cultural 
da Humanidade pela UNESCO. Visitaremos também a Huaca Arco-íris, sítio 
arqueológico que também pertencem a cultura Chimú. Seguiremos para o 
balneário de Huanchaco, onde teremos parada para almoço em um de seus 
melhores restaurantes. Poderemos ver os pescadores em seus barcos de totora 
chamados de “caballitos del mar”. Retorno a Trujillo. Pernoite em hotel. Café da 

manhã e almoço inclusos. 



  

 
 
07 OUT - 5º dia – TRUJILLO / HUACA DO SOL / HUACA DA LUA  
Após o café da manhã saída para visita a um dos santuários mais notáveis 
do antigo Peru, a Huaca do Sol (pirâmide) formada por onze plataformas 
construídas de adobe e a Huaca da Lua, onde arqueólogos estão 
trabalhando atualmente na descoberta de decorações em relevo dos 
muros. Retorno a Trujillo. Pernoite em hotel. Café da manhã incluso. 
 
 

08 OUT / 6º dia –  TRUJILLO / LIMA / Origem (Rio de Janeiro ou 
São Paulo) 
Após o café da manhã, embarque em voo para Lima. Tarde livre e a noite 
embarque para a cidade de origem do Brasil (Rio de Janeiro ou São Paulo). Sem pernoite. Café da manhã 
incluso. 
 
 

 
HORÁRIOS NOS HOTÉIS / HORÁRIOS DOS VOOS / TRASLADOS:  
Nos hotéis do Peru, o horário de check in (entrada no quarto) ocorre a partir das 14h00 e o check out (saída do 
quarto) até as 09h00. Caso sua chegada/saída seja antes/depois dos horários informados, será necessário 
aguardar na recepção do hotel.  

  
Os horários de voos informados no roteiro estão sujeitos à alteração por parte da companhia aérea, 
mesmo após a emissão do bilhete os horários poderão sofrer modificações. 
  

 
A programação acima poderá sofrer modificações devido a fatores climáticos, de acesso ou que 
possam interferir na segurança dos participantes. 
 
 

Restrições: Roteiro não recomendado para maiores de 68 anos. 
 
 
 

DATAS E PREÇOS 
 

SOMENTE TERRESTRE - VALORES EM US$** 

CATEGORIA HOSPEDAGEM SGL DBL TPL 

Turismo Superior 
Chiclayo - Hotel Casa Andina Select (4*) 

Trujillo - Hotel Libertador Trujillo (4*) 
2.250 1.670 1.640 

Promoção Especial 

para reservas até 

31/07/2015 

Grátis: 

Tour Pachacamac em Lima 
   

Validade da Tabela:  até 03 out/2015  

Mínimo de 12 participantes. 

- Entrada dos parques: US$ 50 

  

- Valores com base nos hotéis informados nas tabelas, em quartos standard.  



  

- Os hotéis mencionados nas tabelas acima poderão ser substituídos por outro de mesma categoria no ato 

da confirmação da reserva. 

  

 AÉREO - SÃO PAULO ou Rio de Janeiro/LIMA/TRUJILLO-CHICLAYO/LIMA/SÃO PAULO 

ou Rio de Janeiro - VALORES US$ ** 

CIA AÉREA 

TARIFA A  

PARTIR DE 

US$  

TAXAS 

TAXA 

EMISSÃO 

TOTAL 

Avianca 

SP 

03OUT  GRULIM  AV6646 05h55 08h50  

03OUT  LIMCIX   AV 828   21h10 22h35 

08OUT  TRULIM  AV 821   08h04 09h14 

08OUT  LIMGRU  AV6645  22h00 04h50 

 

US$ 400 US$ 95 

 

 

 

US$ 50 

 

 

 

US$ 545 

RJ 

03OUT  GIGLIM  AV6648  05h40 09h25  

03OUT  LIMCIX   AV 828   21h10 22h35 

08OUT  TRULIM  AV 821   08h04 09h14 

08OUT  LIMGIG  AV 921    21h40 04h40 

 

 

US$ 480 

 

US$ 95 

 

 

 

US$ 50 

 

 

 

US$ 625 

 

- Trecho aéreo completo LAN, valores por pessoa, SOMENTE VALIDOS para classe econômica (tarifa 

operadora), sujeito a disponibilidade de preços e horários. Valores sujeitos a alteração sem prévio 

aviso. Somente a emissão garante tarifa. Valores para classe econômica (com tarifa de SISTEMA) serão 

confirmados no ato da reserva/emissão. Classe executiva sob consulta. 

 Emissões muito próximas a data de embarque deverão ser imediatas. 

 ** Preço por pessoa em US$(Dólares) 

** Preço sujeito alteração sem aviso prévio 

** Dólar do dia do fechamento da viagem 

  

Todos os roteiros estão sujeitos a confirmação quanto à disponibilidade de vagas de todos os 

serviços locais. 

A programação acima poderá sofrer modificações devido a fatores climáticos, de acesso ou que 

possam interferir na segurança dos participantes. 

  

Formas de pagamento: 

Cheque 

6 x sem juros em cheques pré datados. 

5 x sem juros até 30 dias antes do embarque. 

(30% na 1a. parcela e o restante em parcelas de igual valor). 

* Aceitamos somente cheque do próprio viajante. 

  

Cartão 

Visa e Mastercard - Entrada + 3 x sem juros. 

(Entrada de 30% em cheque ou depósito e o restante em até 3 x iguais no cartão). 



  

 *** para clientes estrangeiros, consultar condições de pagamento. 

*** for foreign clients consult payment rules. 

  

Condições de Cancelamento: 

Em caso de cancelamento por iniciativa do passageiro, de acordo com a deliberação normativa nº 161 de 

09 de agosto de 1985 da EMBRATUR, a Pisa Trekking fará devolução conforme condições abaixo:  

Parte Terrestre  

Cancelamento até 30 dias do início da viagem: 90% do valor total 

Cancelamento entre 29 e 21 dias do início da viagem: 80% do valor total 

Cancelamento entre 20 e 7 dias do início da viagem: 50% do valor total 

Cancelamento a menos de 7 dias do início da viagem: Sem devolução 

Para a parte aérea  

As multas e encargos são variáveis e são estabelecidos pela companhia aérea de acordo com a classe da 

tarifa aérea emitida. Favor verificar com seu consultor de viagem a respeito das penalidades ou qualquer 

alteração aplicada pela cia aérea.  

 

O QUE ESTÁ INCLUSO 
Inclui 

 - Transfers aeroporto / hotel / aeroporto em Chiclauyo e Trujillo; 

- Transfers para todos os passeios inclusos no roteiro; 

- 03 noites em Trujillo com café da manhã; 

- 02 noites em Chiclayo com café da manhã; 

- Guias locais nos transfers e passeios falando em espanhol; 

- Terapeuta Trilha dos Lobos, acompanhando o grupo; 

- Guia brasileira acompanhando grupo. 

- Seguro viagem (plano classic) * 

- Kit Inciático; 

- Brinde PISA Trekking 

 Não Inclui 

 - Parte aérea AVIANCA - Brasil / Lima / Trujillo -- Chiclayo / Lima / Brasil - classe econômica (tarifa 

operadora)  

- Entradas para os passeios do roteiro: US$ 50 

- Taxas de embarque – obs.: Taxa de embarque Guarulhos, Taxa de turismo Peru e Taxa de embarque 

Lima, devem ser pagas no fechamento da viagem (aproximadamente US$ 95,00) 

- Gastos pessoais como telefonemas, lavanderia, entradas em boates, gorjetas, bebidas,etc. 

- Refeições não informadas no roteiro 

  

*Consulte as coberturas deste plano, especificações, detalhes e restrições.  

Consulte: valor de tarifa adicional, reduções de cobertura e restrições para passageiros acima de 65 anos. 

Valores válidos para o período de viagem deste roteiro. Caso solicite dias adicionais ao pacote, o valor do 

seguro será reajustado.  

*Nos planos acima, não estão inclusos os benefícios “Cancelamento de Viagem por qualquer motivo” e 

“Compra Protegida”. 

 



  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
DOCUMENTAÇÃO:  

 Para viajar ao Peru, é necessário ter o passaporte com validade de no mínimo seis (06) meses ou RG 

original. Dúvidas de como tirar o passaporte consulte o link da polícia federal 

www.dpf.gov.br/passaporte.html.  

- É possível viajar somente com o RG que deve ser original, estar em perfeito estado de 

conservação e não ter sido emitido a mais de 10 anos.  

  

VACINAÇÃO: 

É altamente recomendável estar vacinado contra a febre amarela. A vacina deve ser tomada nos 

postos de saúde de sua cidade com 10 dias de antecedência à data de embarque e será emitido certificado 

nacional. O Peru é um país com risco de contaminação por febre amarela, no entanto, o certificado 

internacional de vacinação não é obrigatório atualmente. Recomendamos que seja feito contato com os 

postos de atendimento ao viajante da ANVISA localizados nos aeroportos ou através do site 

http://www.anvisa.gov.br/viajante/ para maiores informações na data próxima a sua viagem para obter 

informações atualizadas sobre o assunto e sobre a necessidade de emissão do certificado internacional.  

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/eed303804a1aa7edaad8abaa19e2217c/LISTA+DE+COSV++2

3+junho+2014.pdf?MOD=AJPERES 

- Posto do Viajante Aeroporto Guarulhos: (11) 2445-4435  

- Posto do Viajante Aeroporto Congonhas: (11) 5090-9228 

- Posto do Viajante Aeroporto Galeão: (21) 3398-2377 / 2108  

  

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

  

BRASILEIROS - no momento do embarque apresentar passaporte e documento de Identidade original, em 

perfeito estado e emitido a no máximo 10 anos (não são aceitas carteiras profissionais, OAB, CREA , etc ou 

fotocópias). ESTRANGEIROS - no momento do embarque apresentar RNE original ou identidade e 

passaporte (consultar o consulado do Peru sobre a necessidade de visto).  

 

HORÁRIOS NOS HOTÉIS: Nos hotéis do Peru, o horário de check in (entrada no quarto) ocorre a partir 

das 14h e o check out (saída do quarto) até as 09h da manhã. 

 
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE VIAGEM LOCALMENTE: é obrigatório apresentar o documento 
original que foi utilizado para fazer a sua reserva da viagem (RG, passaporte) junto com o documento que 
você está utilizando para se identificar em sua viagem (RG ou passaporte valido). Na falta destes 
documentos passeios, visitas, não poderão ser realizados devido a exigência por parte do controle loca 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/eed303804a1aa7edaad8abaa19e2217c/LISTA+DE+COSV++23+junho+2014.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/eed303804a1aa7edaad8abaa19e2217c/LISTA+DE+COSV++23+junho+2014.pdf?MOD=AJPERES

