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Peru, muito além
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Machu Picchu é, sem
dúvida, o cartão postal do
Peru. Conhecer as famo-
sas ruínas pré-colombia-
nas atrai turistas, mas o pa-
ís tem encantos e destinos
que vão muito além. Um
pouco mais ao Sul, Arequi-
pa e Puno surpreendem pe-
las paisagens naturais, a ri-
queza de comunidades que
mantêm suas tradições se-
culares e resorts à beira do
lago navegável com maior
volume de água do mundo.

“Machu Picchu é nosso
ícone, mas procuramos di-
vulgar o turismo nesses dois
destinos pela sua bela geo-
grafia natural, que propor-
ciona paisagens lindas. Are-
quipa por conta do Canyon
del Colca, e Puno, por estar
às margens do Lago Titicaca
– a Ilha de Taquile”, comenta
Milagros Ochoa, diretora de
Turismo do Escritório Co-
mercial do Peru no Brasil.

Estão em Arequipa as
mais bonitas heranças ar-
quitetônicas da colonização
espanhola no Peru. Conhe-
cida como “Cidade Branca”

pelas construções em pedra
calcária de origem vulcâni-
ca, a sillar, ela possui uma
das mais bonitas praças das
Armas do país. Construções
algumas vezes comparadas
até às de Toledo, na Espa-
nha. O Monastério de San-
ta Catalina, com suas pa-
redes avermelhadas e on-
de as freiras viviam em sis-
tema de clausura, tem ru-
as, praças e claustros. “Vale
conhecer o Centro Históri-
co com suas igrejas, museus
e monastério”, diz Milagros.

Aos pés do vulcão El
Misti, o passeio inclui ad-
mirar as montanhas neva-
das que cercam a cidade
onde nasceu o escritor Ma-
rio Vargas Llosa, Nobel de
Literatura.

Uma hotelaria de pri-
meira linha, com resorts de
montanha, é um dos pontos
fortes de Arequipa, que só
perde em importância para
a capital, Lima.

A saborosa gastronomia
é outro grande atrativo de
Arequipa. Pratos a base de
frutos do mar, batatas e mi-
lho compõem o cardápio
das chamadas ‘picanterías’,
que se assemelham aos bo-
tecos do Brasil e são imper-
díveis para quem visita a ci-
dade. “Todo turista tem que
ir. A comida é fresca e regio-
nal, com os pratos típicos
e queijos”, sugere Milagros,
que afirma que uma ou du-
as noites são suficientes pa-
ra explorar a cidade.

Um pouco mais ao
Sul do país, Arequipa
e Puno surpreendem
pelas belas paisagens
naturais e comunidades

de Machu Picchu

NATUREZA E HISTÓRIA
Cânion del Colca é um dos
mais profundos do mundo
(acima). Em Arequipa vale
visitar o Monastério de
Santa Catalina (à esq.)

AREQUIPA Apelidada de ‘Cidade Branca’ por conta das construções em pedra calcária

Boa Viagem


