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serviço
COMO CHEGAR A PUNO
De São Paulo
Para chegar diretamente a
Puno saindo de São Paulo,
o turista deve comprar um
voo para Juliaca (que fica a
cerca de uma hora de carro
da cidade). É necessário
fazer conexão em Lima. Uma
passagem de ida e volta,
entre 17 e 21 de novembro,
pela companhia Latam, custa
R$ 1.148 (mais taxas)
De Cusco
A partir de Cusco, a empresa
Turismo Mer (turismomer.com)
oferece dois tipos de passagem
de ônibus para o trajeto. O
primeiro, direto, leva sete horas
e sai por US$ 25 (R$ 82); o
segundo, que inclui quatro
paradas em atrações turísticas
pelo caminho e almoço em
restaurante estilo bufê, demora
dez horas e custa U$45 (R$ 147)

Vista da ilha Uros Aruma Uro, uma das muitas que flutuam do lado peruano no lago Titicaca, na fronteira
com a Bolívia; com o junco (totora), os uros fazem casas, barcos, artesanatos, remédios e até alimentos

COMO CHEGAR ÀS ILHAS
Já em Puno, o turista deve
seguir de barco até as ilhas.
Na agência Incalake (incalake.
com), o passeio (com guia
em espanhol e inglês) custa
US$ 14 (R$ 46), se feito
de manhã, e US$ 28 (R$

91,50) na parte da tarde.
Nas ilhas, o viajante pode
também passear nas
embarcações típicas dos
uros, mas é preciso pagar,
diretamente a eles, mais R$ 15
HOSPEDAGEM
Quem quiser pode pernoitar
nas ilhas flutuantes. Uma
diária em quarto duplo, com
banheiro compartilhado, na
ilha-hotel Uros Aruma Uro
(urosarumauro.com) custa
US$ 79 ( R$ 258,50).
Na cidade de Puno, é possível
reservar um quarto um pouco
mais confortável pelo mesmo
preço. No três estrelas Sol
Plaza Hotel (solplazahotel.
com), o apartamento duplo
custa US$ 80 (R$ 262)
ALIMENTAÇÃO
Um almoço no hotel Uros
Aruma Uro, com truta, arroz
e legumes refogados, sai
por US$ 10 (R$ 34).
Para comer um menu turístico
(que inclui entrada, prato
principal e sobremesa),
no centro de Puno, nas
proximidades da turística
Plaza de Armas, o turista
desembolsa aproximadamente
US$ 7,50 (R$ 24,50)

