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A Peru Week 2015, organizada 
pela PROMPERÚ (Comissão de 
Promoção do Peru para a Expor-
tação e o Turismo) e Escritório 
Comercial do Peru no Brasil, é a 
principal campanha de promo-
ção do turismo e da gastronomia 
do Peru no mercado brasileiro. 
A campanha, que está em sua 
3ª edição, será realizada entre 
22 de outubro e 08 de novem-
bro, em várias cidades de 15 
estados brasileiros. Durante 18 
dias, 25 restaurantes peruanos 
vão elaborar menus especiais 
e 55 empresas de turismo vão 
oferecer viagens ao Peru a preços 
exclusivos.

O lançamento oficial da Peru 
Week 2015 será na noite de 22 
de outubro, com um evento ex-
clusivo para convidados, em São 
Paulo, no qual o chef peruano 
James Berckemeyer estará pre-
sente. Será uma noite de expe-
riências turísticas, gastronômicas 
e artísticas, inspiradas nas cida-
des de Lima, Ica, Cusco, Puno, 
Arequipa e Rota Moche (região 
Norte do Peru). 

Outras edições
da PeruWeek

A primeira edição da campanha  
foi realizada entre os dias 1º e 19 
de outubro de 2013. Inicialmen-
te previsto para terminar no dia 
12, o encontro foi prorrogado 
devido ao número de pessoas 
interessadas, acima do esperado, 
em comprar os pacotes turísticos 
oferecidos pelas oito operadoras 
participantes e em conhecer alguns 
dos principais pratos da culinária 
peruana. Além das operadoras, 
sete restaurantes brasileiros fo-
cados na gastronomia do Peru 
participaram da campanha.

Em 2014, a edição já começou 
mostrar a que veio e apresentou 
um crescimento, não apenas no 
número de participantes, como 
também de operadoras e restau-
rantes brasileiros. No total, 39 
operadoras, duas companhias aé-
reas e 17 restaurantes peruanos, 
localizados em São Paulo, Brasília, 
Porto Alegre, Belo Horizonte, Re-
cife e Rio de Janeiro participaram 
da semana peruana.

Peru Week - Promoção 
do turismo e da gastronomia
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Participe da Peru Week

Com tantas opções, fica até complicado acompanhar tudo e 
não perder nenhuma oportunidade. A PROMPERÚ criou um site 
especialmente para fornecer informações atualizadas e explicar 
tudo que os visitantes precisam saber sobre as ofertas de viagens 
e gastronômicas da Peru Week.

Na página é possível ficar por dentro das diversas ofertas de 
viagens e os menus disponíveis durante o período da campanha, 
além de conferir a lista completa das operadoras de turismo e 
dos restaurantes peruanos espalhados pelo Brasil participantes.

Visite a página online: http://www.peru.travel/peruweekbrasil/.

Peru Week 
2014: jantar 

de lançamento

Peru Week 
2013: chefs 

de restaurantes 
peruanos participantes 



Principais destinos peruanos

CUSCO: O CORAÇÃO DA CULTURA INCA
Uma mistura de arquitetura com história faz de Cusco um dos 
destinos mais fascinantes do mundo. Nos arredores da cidade, 
um verdadeiro parque temático de impressionantes construções 
incas. Além disso, no Vale Sagrado, há cidades pitorescas como 
Pisac, Ollantaytambo e Yucay, com seus notáveis palácios incas 
sob um céu azul intenso. Machu Picchu, a cidade eterna, nos 
leva a um mundo intocado, onde a história está em cada canto. 
Em Cusco a palavra “místico” mostra seu verdadeiro significado. 

ICA: Surpreenda-se com os mistérios do deserto
Os desertos de Ica estão cheios de surpresas, como as linhas de 
Nasca, majestosos desenhos sobre o solo que só podem ser vistos 
a 300 metros de altura. Um enorme mistério. Isso não é tudo: 
sob a areia do deserto, fósseis pré-históricos gigantes estão sendo 
resgatados. Mas Ica é muito mais do que um deserto ao lado do 
Oceano Pacífico. Você poderá admirar paisagens como vales e 
oásis onde a flora e fauna local convivem em harmonia.

AREQUIPA: Cidade única no sopé de um vulcão
Declarada Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unes-
co, preserva uma magnífica herança colonial, com suas casas 
antigas de grande beleza arquitetônica. O coração da cidade 
é particularmente encantador, com seus harmoniosos arcos, 
fachadas e cúpulas construídos com sillar, um tipo de pedra 
branca vulcânica porosa.

PUNO: Onde o céu parece beijar a terra!
Você chega a Puno com um olhar e volta com outro, que 
vai além da impressionante presença do Lago Titicaca e suas 
magníficas ilhas, cujas águas guardam lendas milenares. 
Puno se move todos os dias com a alegria e cortesia de seu 
povo e com suas festas de figurinos luxuosos, fantasias, 
máscaras e bailarinos que dançam ao som dos tambores, 
agradecendo à terra e ao céu as belezas desse lugar único à 
beira do lago navegável mais alto do mundo.

ROTA MOCHE: La Libertad e Lambayeque
Trujillo – capital de La Libertad – é uma cidade de arquitetura 
colonial e tradição que também é sede de alguns dos sítios ar-
queológicos mais importantes do Peru. A grandeza de templos 
como as huacas do Sol e da Lua e o impressionante conjunto 
arqueológico de Chan Chan - a cidade de barro mais extensa do 
mundo pré-hispânico- aumentam a beleza desta cálida terra. Já 
em Lambayeque, aventura, história, natureza e prazer mistu-
ram-se, uma vez mais, na costa norte do Peru. Nos arredores da 
cidade de Chiclayo, o bosque de Chaparrí é refúgio natural de 
diversas espécies de fauna e flora, e o porto, área balneária de 
Pimentel, se convergem em uma mesma região. Além disso, o 
destino tem aprazíveis tardes de sol ideais para pesca e surf. 
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VÁ PARA O PERU DE AVIANCA
A Avianca está com uma promoção especial durante a Peru-
Week para aqueles que desejam conhecer o destino. As tarifas 
para classe econômica ida e volta custam apenas US$ 246, 
com saídas do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Para 
os passageiros partindo de Porto Alegre, a companhia permite 
despacho de até uma prancha de surfe gratuitamente (uma 
bolsa por passageiro). Para os voos saindo de outras cidades 
brasileiras e no período fora de cobertura da promoção será 

cobrada a taxa de transporte de pranchas no valor de US$ 50,00.
Atenção: A emissão das passagens devem ser feitas entre 21 
de outubro e 8 de novembro deste ano, com embarque entre 
os dias 21 de outubro e 30 de novembro. O retorno pode ser 
efetuado até o dia 14 de dezembro. O mínimo de estadia é 
de três dias ou um domingo. 

Outras informações através do website: www.avianca.com.

LIMA: UMA MISTURA DE CULTURAS E 
SABORES DE VÁRIAS CIDADES EM UMA

Uma cidade antiga, mas moderna. Sofisticada, mas diver-
tida. Um destino gourmet com os restaurantes peruanos 
mais aclamados do mundo. Lima foi a joia mais apreciada 
das colônias da Espanha e, por 300 anos, a cidade mais 
rica da América. Suas grandes igrejas repletas de valiosas 
coleções de arte transformaram-se em mansões para a 
aristocracia. Em 1988, seu centro histórico foi reconhecido 
como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

Ao chegar a Lima, você verá que o passado convive com o 
presente em suas ruas. Passear por elas e seus bairros é uma 
experiência plural. Enquanto os museus guardam o ouro 
luxuoso e a prata pré-hispânica, em Miraflores, de frente 
para o mar, podemos ver modernos edifícios e impecáveis 
centros comerciais. Em San Isidro, encontramos belas áreas 
residenciais, parques, restaurantes e cafés ao ar livre.

Gastronomia - A gastronomia peruana é infinita graças a 
uma oferta inesgotável de alimentos que são cultivados em 
seu território. Costa, serra e selva oferecem sabores típicos 
e diferenciados, enquanto o norte, o centro e o sul são 
reconhecidos por sua culinária carregada de identidade local.
Mesmo afirmando que em Lima encontra-se quase todas 
as variedades (arequipenha, chiclayana, amazônica e 
andina), não podemos negar que a execução dos pratos 
e sua degustação são inigualáveis quando realizadas no 
lugar de sua origem.

Lima espera por você.

Curiosidades sobre o Peru

1. A cidade de Machu Picchu 
está entre as Top 3 atrações 
no mundo segundo Trip Ad-
visor. O destino aparece em 
segundo lugar no ranking.

2. Lima abriga 80% dos 
museus de todo o país.

3. A maior cidade da Amé-
rica Latina fica no Peru, no 
município de Chan Chan, em 
La Libertad.
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4. Cerca de 70% da 
diversidade biológica do 
planeta se concentra no 
Peru. Ao todo, 16,93% 
do território nacional é 
formado de áreas natu-
rais protegidas.

5. O Peru tem a maior 
onda esquerda do 
mundo. Ela faz parte da 
cidade de Chicama, em 
Trujillo.

6. O país também 
retém o título de duna 
mais alta do mundo: 
o Cerro Blanco, localizado 
em Ica.

7. O Peru abriga uma 
das seis civilizações mais 
antigas da humanidade: a 
Cidade Sagrada de Caral, 
que data de 2.700 anos 
a.C., e está localizada a 
200 km de Lima.

8. O país também aparece no li-
vro de Recordes Guinness, devido 
ao Circuito Mágico de Águas, em 
Lima, reconhecido por abrigar 
o maior complexo de fontes do 
mundo em um parque público.

9. Ao todo, o destino 
possui 6.883 festas cívicas, 
religiosas e patronais.

10. O Peru tem o lago navegável 
mais alto do mundo: o Titicaca.
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