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Em sete dias de viagem pelo maravilhoso sul do Peru, fomos 
fisgados por Arequipa, Vale do Colca, Puno e Lago Titicaca. 
Precisamos falar já sobre esses tesouros peruanos explorados 
por europeus e esquecidos por nós – até agora!   por Victor Gouvêa

beleza a ser descoberta 
Peru

Lima

Lago 
Titicaca

arequipa
Vale do Colca

Cuzco

machu Picchu

Peru
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Como se fosse um balé coreografado por 
algum gênio da dança, uma mulher com 
trajes típicos e traços nativos limpava seu 

quinhão de quinoa com uma peneira, jogando pa-
ra cima os grãos com delicadeza e precisão. Para 
ela, era só mais um dia na frente de casa, em seu 
povoado no Vale do Colca, sul do Peru. 

De tão pitoresca a cena, eu mal conseguia acre-
ditar que a agência do receptivo não tinha pagado 
uns tostões para a senhora ficar estrategicamente 
posicionada ali, e que era, sim, uma cena espontâ-
nea. O saiote colorido, o chapéu negro, as mangas 
arriadas gritavam tanta teatralidade que até parecia 
fantasia. Ou miragem, sei lá. Típica imagem que 
a gente folheia em livros de grandes fotógrafos, só 
que realmente se desenrolando na sua frente. 

Essa sensação se repetiria incontáveis vezes 
durante os sete dias que passei no Peru, o que me 
levou a uma conclusão. O país ainda é um desses 
lugares no mundo onde se conservam os valores e 
a cultura local de maneira original e autêntica – 
um privilégio poder entrar em contato com as co-
munidades dos altiplanos andinos.

Estamos distantes da área mais turística do 
Peru, que são as cidades sagradas incas de Cuzco 
e Machu Picchu. A rota traçada desta vez com-
preende Arequipa, capital da província de mes-
mo nome; as montanhas, os vulcões e cânions do 
Vale do Colca; e o Lago Titicaca e seus arredo-
res, incluindo duas de suas ilhas. É roteiro para 
um segundo (e mais profundo) mergulho no Pe-
ru. Para quem pretende compreender o país on-
de se deu o encontro das forças espanholas com 
o reinado nativo. O resultado desse choque de 
monstro é uma das experiências de viagem mais 
impactantes que alguém pode experimentar.

Arequipa: beleza em tom de branco
Lima até Arequipa: voo de 1h30

Chegando à Plaza de Armas, no coração do cen-
tro histórico de Arequipa, os primeiros sinais do do-
mínio espanhol vêm à tona. Situada em um lindo 
vale cercado de montanhas e vulcões, a cidade fun-
dada em 1540 foi peça-chave para os conquista-
dores estabelecerem o controle no sul do Peru e 
proteger a região. Porém, não contavam que o pri-
meiro e mais devastador inimigo estava sob seus 
pés. Com o terremoto que desmantelou tudo em 
1600, o centro histórico, Patrimônio da Humanida-
de da Unesco, é a segunda versão, preparada para 
aguentar chacoalhões sísmicos. lago titicaca
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do trabalho dos pedreiros, formando o im-
pressionante e opulento conjunto arquite-
tônico derrubador de queixos. Moradores 
e turistas passeiam pelo principal cartão-
-postal da cidade no fim de tarde, onde, às 
vezes, acontecem apresentações anima-
das de música e dança, se você der sorte. 

Na Igreja da Companhia de Jesus 
restam poucos pedaços de afrescos ori-
ginais da Escola Cuzquenha, movimen-
to artístico que mesclava a iconografia 
indígena com a espanhola em telas com 
pinturas a óleo, revelando o período de 
dominação europeia. Um quadro ali ain-
da chama a atenção: a representação de 
A Última Ceia, de Da Vinci, ocupa uma 
mesa circular, com elementos andinos 
servidos para o jantar, como o milho e 
seu suco fermentado, a chicha morada, 
e o cuy, o porquinho-da-índia, bastan-
te apreciado nas refeições andinas. Pois 
é, comem-se os fofos animaizinhos por 
lá, e é uma delícia. Anexa, a Capela de 
San Inácio tem o teto e as paredes pin-
tados com tema floral e tropical bem re-
buscado, com representantes da fauna e 
da flora amazônica. Na visão dos jesuí-
tas europeus, a floresta era uma espécie 
de jardim prometido bíblico, e por isso 
a decoração da capela rendeu essa bela 
homenagem à natureza sul-americana.

A dois quarteirões da praça princi-
pal, o Convento de Santa Catalina é ou-
tro exemplo do início do domínio espa-
nhol na região, fundado em 1579 por 
uma freira. No seu auge, chegaram a mo-
rar lá 250  madres e 650  mulheres em 
20 mil m², quase três campos de futebol. 

Plaza de armas de arequiPa

mulheres quéchuas em arequiPa moenda de sabandía convento de santa catalina

Construída em blocos de pedra de 
sillar, uma rocha vulcânica branca re-
tirada de pedreiras da região, Arequipa 
ganhou o apelido de Ciudad Blanca. A 
técnica de extração e preparação manu-
al dos blocos (até hoje!) se tornou patri-
mônio imaterial do país e dá para visitar 
pedreiras para aprender como os traba-
lhadores mantêm a tradição de 400 anos 
com ferramentas rudimentares. Levam 
uma semana para levar abaixo um blo-
cão de pedra, que depois de uns toc-toc 
precisos aqui e ali vira paralelepípedos 
de 50 centímetros de comprimento.

A Basílica Catedral de Arequipa, a Igre-
ja da Companhia de Jesus e os vistosos ar-
cos do Palácio Municipal se beneficiaram 

Passear
AREQUIPA
Basílica catedral 
de arequipa  
(Plaza de Armas, 
museocatedral 
arequipa.org.
pe) Gratuito

igreja da 
companhia  
de jesus  
(Plaza de Armas, 
jesuitasaqp.pe)  
Gratuito
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Por muito tempo, era orgulho das famí-
lias nobres casar a primeira filha e en-
tregar a segunda à catequese – com ou 
sem vocação eclesiástica. Mas aquela era 
uma clausura diferente, de luxo. 

As dondocas só rezavam e a família 
pagava um dote gordo à instituição para 
manter o conforto da rebenta. Tinham 
até criadas e mordomias pouco usuais 
para monjas, como móveis, cozinha pró-
pria e quartos amplos. Hoje, por 40 no-
vos sóis (S/), é possível conhecer a maior 
parte do Santa Catalina, inclusive clau-
suras desativadas e ruas internas inspira-
das na arquitetura de cidades espanholas 
da região da Andaluzia. Até o fechamento 
desta edição, se ninguém desistiu, 17 no-
viças viviam lá, na parte inacessível aos 
turistas. Porém, vivendo uma vida bem 
mais modesta, segundo contam.

O arequipenho mais famoso de todos os 
tempos também morou ali. O escritor ga-
nhador do Nobel de literatura, Mario Var-
gas Llosa, nasceu em uma casa do centro 
histórico. Com 1  ano de idade, mudou-
-se de lá para Cochabamba com a família, 
mas conserva um carinho pelo lugar. Hoje, 
completamente restaurado, o local se tor-
nou um museu interativo high tech, com 
direito a holograma de Vargas Llosa simpa-
ticão recebendo os visitantes no primeiro 
quarto. A exposição conta as etapas da vi-
da do autor, as cidades onde morou, suas 
amizades e a aventura na política, quando 
se candidatou à presidência do Peru. Dos 
documentos originais em exibição, os mais 
importantes são os manuscritos do livro La 
Ciudad y los Perros e a carta com o discurso 
da aceitação do prêmio Nobel.

Bem menos célebre do que Vargas 
Llosa, a casa do general Don Manuel 
Garcí de Carbajal também está aberta 
a visitação na área rural. Quem foi esse 
ilustre senhor? O fundador de Arequipa. 
A construção data de aproximadamente 
1600 e mistura influências da arquitetu-
ra moura, como o pátio central, e o teto 
abobadado próprio da região para supor-
tar terremotos. O mais legal de lá é se 
sentir explorando o lar de um conquista-
dor espanhol, como os bandeirantes que 
desbravaram o Brasil. Alguns móveis são 
originais e a casa está bem conservada.

Não é essa a única vantagem de es-
capar do centro histórico na companhia 
de um bom guia que saiba conduzi-lo pe-
los arredores da segunda maior cidade do 
Peru. A Moenda de Sabandía foi tecnolo-
gia de ponta em 1621, quando o assun-
to era trituração de grãos como milho, ar-
roz, cevada e trigo. Também construída 
em pedra de sillar, um sistema direciona-
va a água do rio para mover as duas en-
genhocas e macerar o que fosse preciso.

Hoje parte da periferia, no povo-
ado tradicional de Paucarpata, por 

igreja da comPanhia de jesus

vulcão chachani

museu do palácio 
municipal   
(Portal de la 
Municipalidad, 
muniarequipa.gob.
pe) Gratuito

mosteiro de santa 
catalina da siena  
(Santa Catalina, 
301, santacatalina.
org.pe) Gratuito
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duraria quatro horas, saquei meu traves-
seirinho e encontrei um canto confortá-
vel da van para hibernar. Ignorância mi-
nha: o trajeto é lindo e passa por parte do 
deserto do Atacama, pela Reserva Nacio-
nal de Salinas y Aguada Blanca e pelos 
Pampas de Toccra, que quer dizer “limo” 
em quéchua, um dos idiomas nativos.

A primeira parada, no povoado de Pa-
taguassi, onde vivem cerca de dez famí-
lias, revela um cenário árido, desértico, 
com formações rochosas e alguns tufos 
de vegetação seca espalhados pelo chão 
de tons terrosos. Lhamas e alpacas cami-
nham despreocupadamente, sem disposi-
ção para interagir com humanos. Sabendo 
que a estrada segue na ladeira até atingir 
4.910 metros, é oportuno bebericar o chá 
de folhas de coca com muno, uma erva di-
gestiva, e hierba blanca, um matinho com 
propriedades medicinais. O preparado ali-
via o mal-estar, empresta confiança para 
continuar subindo e, ainda por cima, é sa-
boroso – qualidade que não se atribui à 
coca sozinha, sem que ela nos ouça.

Vicunhas selvagens, as primas meno-
rezinhas das alpacas, cruzam a estrada de 
um lado para o outro. Ou talvez fossem 
guanacos, outro parente dos camelídeos 
andinos. Difícil é distinguir quem é quem 
com eles correndo na sua frente. Com 
sorte, podem aparecer outros exemplares 
da fauna local, como o íbis-preto, a gaivota 
andina e até pumas. Quando alcançamos 
o altiplano, de estrada reta e infinita, sur-
gem alguns pequenos lagos, congelados 
ou líquidos. O clima desértico é assim: 
cuide-se para não pegar uma insolação de 
dia e para não ter hipotermia à noite. 

De repente, depois de uma descida, o 
motorista para no acostamento e avisa que 
estamos dentro da cratera do vulcão Chu-
cura. Assim, sem preparação emocional 
para lidar com aquela paisagem e o fato 
de estar dentro de um vulcão inativo, uma 
façanha digna de histórias do Tintim.

Nem 20 minutos se passam e alcan-
çamos o ponto mais alto dessa estrada: 
o Mirador de Patapampa, nos 4.910 me-
tros que foram anunciados com entu-
siasmo pelo guia. De lá do alto, por efei-
to psicológico ou físico, quem ainda não 
sentiu nadica fica abobado com o pouco 

exemplo, a fachada da igrejinha de San-
ta Ana estampa um entalhe do sincretis-
mo entre o catolicismo e as crenças pa-
gãs incas. Um tigre representando Kay 
Pacha, ou o mundo terreno, e a serpen-
te, símbolo do Ukhu Pacha, ou mundo 
dos mortos, se misturam a santos. Em 
Paucarpata também se vê um exemplo 
dos terraços pré-incas para cultivo agrí-
cola, com irrigação por escoamento de, 
acredite se quiser, um milênio de idade.

Cercando e testemunhando todas es-
sas histórias pré e pós-hispânicas estão os 
imponentes vulcões Misti e Chachani, 
que podem ser admirados de quase qual-
quer ponto de Arequipa, mas muito me-
lhor do Mirante del Carmen Alto. Os mais 
aventureiros, além de contemplarem e fo-
tografarem como todos, deslizam em uma 
longa tirolesa por S/ 50. De tão extensa, 
não sei nem dizer onde termina...

Vale do Colca: um  
vulcão pelo caminho
Arequipa até Vale do Colca: 4h de carro

Admito que quando soube que a via-
gem entre Arequipa e o Vale do Colca 

Povoado de sibayo

cânion do colca

casa do general 
don manuel garcí 
de carBajal   
(Huasacache, s/nº, 
lamansiondel 
fundador.com) 
Tour: S/ 15

CUZCO
templo da 
companhia de 
jesus e catedral 
Basílica  
(Plaza de Armas, 
bit.ly/Igrejas-
Cuzco) Gratuito

museo inka  
(Ataud, museoinka.
unsaac.edu.pe) S/ 10

museu de arte  
pré-colomBiano   
(Plaza de las 
Nazarenas, 231, map.
museolarco.org) S/ 20

parque 
arqueológico de 
sacsayhuaman   
(bit.ly/Sacsayhuaman)  
S/ 70
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oxigênio. Quiçá seja só pela vista in-
crível de oito vulcões! Além do Misti e 
do Chachani, velhos conhecidos desde 
Arequipa, também enxergamos o Ampa-
to, com seu pico nevado; o Sabancaya, 
em plena forma, com o topo fumegante; 
o Hualca Hualca, o Chucura, o Ubinas 
e o Mismi. Todos com plaquinhas indi-
cando seus nomes e respectivas altitu-
des a partir do mirante.

Dali em diante se desce um pouco 
até chegar ao povoado de Chivay, o lugar 
mais importante do Vale do Colca, onde 
o visitante vai encontrar algumas opções 
de restaurantes e pousadas. Para entrar, 
é preciso pagar uma taxa de S/ 40, co-
mo forma de preservar a cidadela. Mas 

xxxxx

condor-dos-andes

vale do colca

a mais cativante da região fica perto dali 
e atende pelo nome de Sibayo. 

Vivem por volta de mil pessoas nes-
sa comunidade de casinhas de paredes 
amarelo-mostarda e teto de palha, onde 
às vezes só se ouve o vento flamulando a 
bandeira do Peru hasteada na pequenina 
praça central. De frente para o Templo 
de San Juan Bautista de Sibayo, constru-
ído em pedra, duas senhorinhas em tra-
jes coloridos abordam nossa van para sa-
ber se éramos nós que elas aguardavam. 
Com a negativa, contam animadas que 
esperam por um grupo de franceses que 
chegariam para passar duas noites.

As pequenas aldeias peruanas enca-
ram dilemas parecidos. Os mais jovens 
migram à capital para estudar e acabam 
deixando para trás suas raízes. Em Si-
bayo não era diferente, até que ONGs 
chegaram e capacitaram os moradores 
para receber turistas interessados em 
conhecer as populações e seus hábitos. 
Este é um exemplo nacional de turis-
mo de base comunitária que deu certo. 
Os visitantes são recebidos em casebres 
preparados para eles, comem junto com 
os locais e dividem tarefas no campo, 
além de compartilhar caminhadas pe-
las montanhas e participar das festivi-
dades. Com a autoestima renovada e 

MAChU PICChU    
(machupicchu.
gob.pe) S/ 128

LIMA
casa de la 
gastronomia 
peruana   
(Jirón Conde de 
Superunda, 170, 
mcultura.gob.pe) S/ 3

catedral de lima   
(Plaza de Armas, s/nº, 
arzobispadodelima.
org) Tour: S/ 10

convento de 
santo domingo    
(Jirón Camana, 
170) S/ 7
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Para assistir ao vaivém das aves, que 
chegam a medir três metros de enverga-
dura e pesar 11 quilos, é preciso chegar 
cedo. Com esse tamanho todo, elas são 
obrigadas a se aproveitarem das corren-
tes de ar quente formadas de manhã pa-
ra planar para lá e para cá. Turistas aten-
tos rompem o silêncio da espera com 
cliques apressados entre “uuuuhhh” e 
“oooohhh” de admiração quando algum 
exemplar passeia leve pelo buracão. 

O caminho de volta pode ser definido 
como uma sucessão de estarrecimentos, 
com mirantes competindo fortemente pe-
lo título de mais lindo da galáxia. Ausên-
cia de poluição e de nuvens, graças à umi-
dade quase nula, garante céu azul-royal 
constante e as paisagens se superam a ca-
da parada ao longo do cânion. O mirante 
de Wayrak Punku mostra, em um ângulo 
de 180 graus, a ampla fissura no chão com 
rio correndo lá embaixo entre as pedras, 
cactos e passarinhos voando. 

Lago Titicaca:  
ilhas flutuantes e mais
Voo de Arequipa até Juliaca: 2h30, com 
conexão em Cuzco 

Há lugares no mundo que fazem a 
gente se sentir um Indiana Jones ao po-
der dizer que já visitou. O Lago Titicaca 
é um deles, não só pela particularidade 
de ser o lago navegável mais alto do mun-
do ou ter quase o tamanho do Líbano em 
água, na fronteira entre Peru e Bolívia. 
Mas também porque os tesouros arque-
ológicos e humanos que estão perto ou 
dentro dele, e a lenda de ser o berço da 
civilização inca, são do gabarito daqueles 
encontrados pelo explorador da ficção.

Puno é a cidade à beira do Titicaca 
que concentra os visitantes do lado pe-
ruano. Desembarcando no aeroporto de 
Juliaca, a 40 minutos de distância, o sí-
tio arqueológico de Sillustani já está no 
caminho. A península, que entra no La-
go Umayo conferindo uma aura de sa-
grado ao lugar, ostenta 30  torres dos 
tiahuanacos, povo pré-incaico que do-
minou a região, e mais dez dos próprios 
incas, os manda-chuvas da área do sécu-
lo 15 até a chegada dos espanhóis. Ar-
queólogos supunham se tratar de silos 

uma fonte de renda alternativa, viver no 
povoado, aos poucos, volta a ser baca-
na e, de quebra, a cultura é preservada.

E não é só o patrimônio imaterial que 
carece de proteção. Ave-símbolo do Col-
ca, o imenso condor-dos-andes figura na 
lista de animais em risco de extinção por 
ter sido caçado anos a fio por curandei-
ros que creditavam a ele poderes mági-
cos. Hoje protegido por lei, a maior ave 
de rapina do mundo é a protagonista de 
um espetáculo inesquecível: o voo em 
pleno Cânion do Colca, que por si só já 
seria suficientemente extraordinário.

Trata-se da segunda mais profun-
da fenda do mundo, com 3.800 metros, 
que por anos disputou o título com o 
Cânion Cotahuassi, também no Peru. 
Para efeitos de comparação, é o dobro 
da fundura do Grand Cânion, nos Esta-
dos Unidos. Completando a paisagem, 
aproximadamente 50 condores vivem ali 
como adereço de luxo.

Puno

sítio arqueológico de sillustani

LIMA
convento de 
são Francisco e 
catacumBas    
(Jirón Ancash, 
Quadra 3, s/nº, 
museocatacumbas.
com) S/ 10

parque de la 
reserva     
(Jr. Madre de 
Dios, s/nº, 
parquedelareserva.
com.pe) S/ 4
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Driblando o mal  
de altitude like a boss
Não é mito, é fato científico: quanto maior a altitude, menos 
oxigênio disponível. Cada um sente de uma maneira os 
efeitos do chamado soroche. Tem gente que pouco nota a 
diferença; outros passam mal de verdade. 
Sintomas corriqueiros são náuseas, tonturas, falta de ar, 
dores de cabeça e sonolência. Não passam de sinais de que 
você é normal e seu corpo está se aclimatando, dentro do 
esperado, e resta ter paciência – o processo completo dura 
cerca de 15 dias, dependendo do metabolismo.
Ainda assim, para ajudar as hemoglobinas assustadas, não 
corra, não pule nem realize esforços físicos como carregar 
peso. E nada de bebidas alcoólicas nos primeiros dias, só o 
famoso chá de folha de coca, que dá novo fôlego ao corpo 
(mesmo!). Boas noites de sono são um tanto improváveis na 
altitude, mas descansar é preciso. Aprendi que amenizar o 
soroche é mais fácil do que parece: relaxe.

de armazenamento de cereais daqueles 
povos, mas em 1971 tiveram uma sur-
presa – que deve ser como ganhar na lo-
teria para um arqueólogo.

Uma tempestade de raios destruiu 
uma das torres e revelou uma descober-
ta importante: eram, na verdade, câma-
ras funerárias verticais, em que múmias 
repousavam em sacos de tecido em po-
sição fetal e adornadas com peças de 
ouro e prata. Daí a razão pela qual atraí-
am tantos raios. Isso levou a outras duas 
revelações: as múmias eram de nobres, 
e em volta das torres de pedra estavam 
enterrados animais e escravos que, se-
gundo acreditavam, trabalhariam para 
eles depois da morte.

É fácil perceber quais torres perten-
cem a qual povo. As dos tiahuanacos são 
menores e com pedras encaixadas de ma-
neira rudimentar. Já as dos incas são al-
tas, com mais de dez metros, e os blo-
cos imensos de pedra lisa se encaixam 
com perfeição. Permanece um mistério o 
método usado por eles àquela época pa-
ra deixar as pedras assim tão bonitinhas. 

Finalmente chegando a Puno, a ima-
gem é de uma cidade de cor ocre, deitada 
ao pé da montanha. Não se tem o hábito 
de pintar as residências por ali, e o visu-
al de Puno, em contraste com a cor azul-
-marinho do Titicaca, é de alto impacto. 

ilhas de uros, lago titicaca

Recorre-se a um barco para conhecer al-
gumas joias guardadas pelo lago.

Com meia hora de navegação, apor-
tamos nas ilhas flutuantes de Uros, onde 
seus habitantes vivem da mesma manei-
ra há mais de 400 anos – a despeito da 
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por causa de velas e lampiões. Entre as 
85  existentes, há algumas ilhas turís-
ticas e outras em que muitos ainda se 
comunicam em aymara, idioma nativo, 
pescam, caçam e seguem a tradição.

Tradição também é o que move a ilha 
de Taquile, a três horas de barco a par-
tir de Uros. Ali moram 2 mil pessoas di-
vididas em seis comunidades que usam 
o quéchua como idioma para se comu-
nicarem. Aportando na ilha, uma subida 
íngreme com pouco ar disponível aguar-
da os visitantes, e depois uma caminhada 
plana de mais 20 minutos. Vale vencer o 
obstáculo inicial. No caminho, cruzamos 
com alguns nativos e o chefe-geral, que 
saúda o grupo oferecendo folhas de coca 
para mascarmos e cobra a taxa de entra-
da para manutenção da ilha, no valor de 
S/ 8. Seus trajes totalmente pretos indi-
cam que é uma autoridade ou um ancião 
e deve ser respeitado.

Não é só a roupa dele que passa algu-
ma mensagem. Todo morador da ilha deve 
usar um gorro, tecido por ele mesmo, de 
acordo com os ensinamentos do pai, que 
cumpre o papel de uma aliança. Gorri-
nhos de duas cores indicam que o preten-
dente está solteiro; já os vermelhos que-
rem dizer que são casados. O pompom na 
ponta do gorro jogado para o lado significa 
que o rapaz já conheceu uma pretenden-
te e eles estão convivendo por dois a cinco 
anos, como test drive. Pompom para trás, 
e o gajo está comprometido até seu último 
dia com alguém – e a galera já sabe que 
ele não está mais na pista.

Do alto da Casa Lorenzo, Hector 
Quispe recebe visitantes para se hospe-
darem em sua casa por S/ 75, com pen-
são completa, ou simplesmente gozarem 
de um almoço com dança típica. Avista-se 
uma cadeia de montanhas que já está na 
margem boliviana do Titicaca. O menu é 
uma sopa de quinoa cultivada lá mesmo 
(a melhor de todo o Peru, dizem) e pei-
xe fresco pescado no Titicaca. A gentile-
za dos anfitriões, a paisagem que lembra, 
em alguns momentos, a Costa Amalfita-
na, na Itália, e o contato com uma cul-
tura tão forte e resistente emocionam. O 
Peru não é para os fracos.
Viagem a convite de submarino viagens e cvc 

trabalheira sem fim que é. As ilhas flu-
tuantes são construídas por eles com a 
raiz do junco que cresce em abundância 
no lago e precisam ser completamente 
refeitas a cada ano e meio. Casas e chão 
da ilha são construídos com o caule da 
planta. As residências têm vida útil de 
três meses e o chão deve ter novos cau-
les espalhados quinzenalmente sobre os 
pisoteados para garantir firmeza.

“Mas por que raios esse povo deci-
diu viver dessa maneira?”, você deve es-
tar se perguntando agora. Os espanhóis 
chegaram escravizando todo mundo que 
vivia à beira da água, e os uros se rebela-
ram e decidiram se esconder dentro do 
lago para escaparem do subjugo do do-
minador. Com o tempo, refinaram suas 
técnicas e deixaram de viver nos barcos 
para começarem a construir ilhas flutu-
antes, ensinadas de geração para gera-
ção. O único elemento moderno são as 
placas solares, instaladas para facilitar 
a vida deles com a chegada da energia 
elétrica e reduzir os riscos de incêndios 

ilha de taquile

moradores da ilha de taquile
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O viajante que vem pela primeira 
vez ao país não passa batido pela 
trinca de ouro que forma o rotei-

ro básico do turismo no Peru. O percurso 
começa por Lima, segue para Aguas Ca-
lientes e Machu Picchu, depois Cuzco 
até o retorno para a capital peruana. Pa-
ra fazer esse trajeto todo, confira o rolê. 

Machu Picchu: o sonho
Para quem vem direto de Lima, che-

gar a Aguas Calientes, o vilarejo que ser-
ve como porta de  entrada  para  Machu  
Picchu, pode ser uma jornada: do aero-
porto de Lima para o aeroporto de Cuzco; 
de lá, táxi até o terminal para pegar o ôni-
bus para Ollantaytambo, de onde partem 
os trens da PeruRail com destino a Aguas 
Calientes. A PeruRail domina a logística e 
oferece três categorias de trem: a top Hi-
ram Bingham, da companhia  Belmond, 
inclui refeições a bordo, ingresso às ruí-
nas e outras facilidades. Com partidas de 
Ollantaytambo, as categorias Vistadome e 
Expedition não são luxuosas, mas têm lan-
chinho, audioguia e os janelões panorâmi-
cos, que permitem ao viajante contemplar 
o belo visual do trajeto pelo Vale Sagrado, 
ao longo de duas horas. 

Chegando à diminuta Aguas Calien-
tes, vale descansar o resto do dia para ir 
às ruínas na manhã seguinte, bem ce-
dinho. Apesar de pequena, Aguas Ca-
lientes está bem preparada para rece-
ber turistas. Há hostels e restaurantes 
de comidas típicas aos montes – à noi-
te, alguns viram barezinhos. Hotel cinco 
estrelas tem apenas um, o Sumaq, com 
quartos de frente ao Rio Urubamba, spa 
e restaurante especializado em cozinha 
peruana contemporânea.

A escolha de dormir cedo é porque 
na manhã seguinte vale madrugar para ir 
a Machu Picchu. O parque arqueológico 
abre às 6h e, para aproveitar cada minuto, 
é bom mesmo estar lá assim que as portas 
abrem. Quem está programado para subir 
Huayna Picchu, a montanha a 2.720 me-
tros, deve fazer essa aventura primeiro e 
depois conhecer a cidadela inca. 

Somente 400  pessoas podem visi-
tar Huayna Picchu por dia, divididas em 
dois grupos de 200: um sobe entre 7h e 
8h; outro, das 10h às 11h. Você seleciona 
o horário ao comprar o tíquete pelo site 
(machupicchu.gob.pe)  – de preferência, 
com dois meses de antecedência, pa-
ra não ficar na mão. Reserve a manhã 

Peru Para iniciantes:

Machu Picchu, Cuzco e Lima
Por Danielle Motta

trem Para aguas calientes
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Depois de ver o Templo do Sol, das 
Três Janelas e do Condor, a Residência 
Real e o relógio de sol Intihuatana, jo-
guei-me no gramado verdinho e fiquei 
ali, parada, por longos minutos, apenas 
contemplando Huayna Picchu de longe. 
Não foi dessa vez que subi ao alto dela, 
mas estar ali, aos seus pés, já valia a pena.

Cuzco: a história
O manual dos marinheiros de pri-

meira viagem no Peru adverte: se plane-
ja visitar Cuzco e Machu Picchu, deixe 
Cuzco para depois. A razão é uma só: a 
aclimatação. Cuzco está 3.400 metros 
acima do nível do mar – quase mil me-
tros mais alta que Machu Picchu – e 
isso inclui ar rarefeito e, certamente, o 
mal-estar chatinho do soroche. A para-
da estratégica em Aguas Calientes aju-
da o corpo a lidar melhor com a mu-
dança brusca de altitude.

Foi o que fiz. E funcionou. Acordei dis-
posta para andar a esmo pelas ruelas cal-
çadas com pedra da ex-capital inca. Elegi 
a Plaza de Armas como ponto de partida e 
fui me perdendo entre becos, construções 
seculares e igrejas, muitas igrejas.

machu Picchu temPlo do condor

inteira para o passeio, pois demora cerca 
de uma hora e meia para subir e uma ho-
ra e meia para descer. Confira o passo a 
passo em nosso site (bit.ly/huayna-viajar). 

Quem vai apenas para Machu Picchu 
pode fazer tudo com mais calma e enten-
der por que ela é uma das sete maravilhas 
do mundo moderno. A arquitetura reve-
la o trabalho meticuloso dos incas de en-
caixar pedra sobre pedra e criar templos, 
armazéns, casas, terraços de plantio e es-
cadarias enormes. Engenheiros exímios, 
eles também desenvolveram um siste-
ma de drenagem eficiente para escoar as 
águas das chuvas e irrigar a plantação.

Curioso é que várias teorias pairam 
sobre as técnicas incas de edificação e 
a debandada desses povos de Machu  
Picchu. Nada ficou comprovado. A úni-
ca certeza é de que a cidadela foi encon-
trada há pouco mais de cem anos pelo 
explorador americano Hiram Bingham, 
conduzido por um garoto de 11 anos. E 
a de que os incas desapareceram, miste-
riosamente, antes dos colonizadores es-
panhóis colocarem os pés na região. 

Passei o dia inteiro subindo e descen-
do as escadas, entrando e saindo das cons-
truções. Para conhecer a provável história 
por trás delas, a opção é contratar um guia 
credenciado na porta do parque, vale mui-
to a pena e é uma aula de história in loco. 

Comer
AREQUIPA
chicha 
(Santa Catalin, 210, 
chicha.com.pe)  
Casa do chef 
Acurio dedicada 
à comida regional 
arequipenha 
dentro de um 
casarão histórico no 
centro. O Rocoto 
Relleno, prato 
mais conhecido 
da região, é um 
saboroso pimentão 
recheado de 
carne e queijo 
acompanhado 
de batatas 
gratinadas $$

la casona 
del pisco 
(San Francisco, 317, 
casonadelpisco.
com) O melhor 
pisco sour provado 
em toda a viagem: 
equilibrado nos 
sabores, sem pesar 
a mão no álcool 
ou no limão. $$
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em madeira, nos moldes das que embe-
lezam as fachadas das casas de Sevilha. 
Já a Igreja da Sagrada Companhia de Je-
sus e a Catedral Basílica evidenciam a 
forte presença católica.

No interior da Catedral, também há 
um quadro de A Última Ceia, como em 
Arequipa. Encontrei outras curiosida-
des da Escola Cuzquenha no Museo 
Inka, que detalha em dezenas de murais 
o que se sabe sobre a história inca. O 
Museu de Arte Pré-Colombiano, na Pla-
za Nazarenas, também tem uma coleção 
de peças milenares, com ferramentas de 
pedras, utensílios e joias de ouro e prata. 
Ele fica na mesma praça dos hotéis Pla-
za Nazarenas e do Monastério, ambos 

Salinas de Maras
As mesmas áreas de evaporação de sal dos tempos 

dos incas ainda podem ser vistas em Maras, a 
50 quilômetros de Cuzco. O curioso é que o sal das 

mais de 3 mil salinas vem de um córrego subterrâneo 
de água salgada. Os incas foram impecáveis ao 
construir o engenhoso sistema de canais que se 

espalha montanha abaixo: à medida que a água desce, 
formam-se centenas de pequenas lagoas dispostas em 

degraus. A paisagem, branquinha, é incrível!

Plaza de armas, cuzco

Quando os espanhóis fincaram sua 
bandeira em Cuzco, lá pelo ano de 
1532, também trouxeram na bagagem a 
intenção de deixar a cidade com um ar 
mais espanhol. Só não esperavam dar de 
cara com a engenhosidade da arquitetu-
ra inca, resistente até mesmo a terremo-
tos. Por isso, muitas casas e igrejas ainda 
repousam na solidez das pedras desses 
povos pré-hispânicos. Vide o Palacio Ar-
zobispal, sede do Museu de Arte Reli-
giosa, erguido sobre a carcaça do antigo 
palácio do imperador Inca Roca. Ou en-
tão, o Convento de Santo Domingo, jus-
taposto sobre as ruínas de Qorikancha, 
templo dedicado ao culto do deus Sol.

A própria Plaza de Armas é a prova 
da repaginação espanhola sofrida por 
Cuzco. Os sobrados ao redor do chafariz 
central exibem belas sacadas talhadas 
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da rede Orient-Express, instalados em 
edifícios religiosos históricos.

A pernada despretensiosa pelo cen-
tro de Cuzco revelou, ainda, uma cida-
de que mantém seus costumes firmes e 
fortes. Senhorinhas de traços indígenas 
marcantes, vestidas tipicamente com 
saias coloridas e chapéu-coco, vendem 
nas calçadas cuy assado com batata e 
churrasco de alpaca no espetinho. 

Faltava ainda explorar os sítios arque-
ológicos, alguns praticamente dentro da 
cidade. É o caso de Sacsayhuamán, a 
dois quilômetros da Plaza de Armas. Pa-
ra erguer essa fortaleza no século 15, os 
incas se valeram de suas técnicas apura-
das de encaixar perfeitamente pedras gi-
gantescas e pesadíssimas sem usar qual-
quer argamassa. Tão avançadas que as 
paredes continuam de pé há mais de 
700  anos. Apesar da proximidade com 
o centro, deixei de lado a ideia de fazer 
o trajeto andando: a subida íngreme pa-
rece não ter fim. Compensa mais pegar 
um táxi e também pedir para o moto-
rista parar no Cristo Blanco, vizinho a  
Sacsayhuamán, para ver Cuzco do alto.

O mesmo ingresso de acesso a  
Sacsayhuamán também serve para en-
trar nas ruínas de Qenqo (um centro pa-
ra rituais), na fortaleza de Puka Pukara e 
em Tambomachay, o templo das águas. 
Para visitar Moray, a 50 quilômetros de 
Cuzco, paga-se extra (uma infinidade de 
agências de viagem oferece o tour). O que 
os incas fizeram ali também é de impres-
sionar: enormes círculos concêntricos, 

de até 30 metros de profundidade, dis-
postos em degraus. A utilidade dessa tra-
balheira toda é incerta. Mas diante da 
perfeição simétrica das linhas, diferen-
temente de nós, os incas sabiam muito 
bem o que estavam fazendo...

Lima: o sabor
De frente para o Oceano Pacífico, a 

quase sempre nublada capital peruana ser-
ve, muitas vezes, apenas de conexão para 
visitar outros pontos interessantes do país.

O fato é que turistas desatentos estão 
perdendo uma capital vibrante e absur-
damente saborosa, pois, segundo a revis-
ta inglesa Restaurant, entre os 50 melho-
res restaurantes do mundo, três estão em 
Lima – Central (nº 4), Maido (nº 13) e As-
trid y Gastón (nº 30). E em qualquer bi-
boca que você entrar, faz-se gastronomia 
popular de comer de joelhos. O trabalho 
primoroso e a criatividade de chefs estrela-
dos, além de uma pitada do típico tempe-
ro ají, ajudam a consolidar a fama, claro, 
mas as águas geladas do Pacífico também 
contribuem ao proporcionar peixes fres-
quinhos à mesa, todo santo dia.

A pegada gourmet justifica a on-
da de tours gastronômicos que se espa-
lhou pela cidade. Não faltam opções pa-
ra provar o ceviche (peixe marinado em 
limão, com sal e pimenta, acompanhado 
de cebola, batata e milho), o ají de gali-
nha (ave cozida com leite) e o lomo salta-
do (carne fatiada temperada com cebola 
e tomate). E se é para conhecer tudo o 
que é típico, o drinque pisco sour (feito 

moray restaurante maido, lima

LIMA
central  
(Santa Isabel, 376, 
centralrestaurante.
com.pe) Com 
opções à la carte 
ou degustação, 
destacam-se o 
polvo grelhado, 
o ceviche e os 
assados com purê 
de pallares. $$$

maido
(Calle San Martin, 
399, maido.pe) 
Especializado 
na fusão das 
cozinhas peruana 
e japonesa, serve 
carne de porco 
com molho teriyaki, 
sashimis, usuzukuri 
e outros pratos 
tradicionais. $$

la mar 
(Av. La Mar, 770, 
lamarcebicheria.
com) A cevicheria 
do celebrado chef 
Gastón Acurio ocupa 
a 15ª posição na lista 
dos 50 melhores da 
América Latina, com 
preços possíveis. $$

astrid y gastón  
(Av. Paz Soldán, 290, 
astridygaston.com) 
Um dos melhores 
restaurantes da 
América Latina serve 
pratos tradicionais 
da cozinha peruana, 
como o ceviche. $$$
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de pisco, suco de limão, açúcar e clara 
de ovo) e a colorida Inca Kola (refrige-
rante amarelo-limão com gosto de tut-
ti-frutti) não podem ficar de fora.

Além da vocação gastronômica, Li-
ma tem um centro histórico eleva-
do a Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco. Ao parar diante de constru-
ções como o Palácio do Governo (sede 
da presidência), o Convento de Santo 
Domingo (prédio da primeira universi-
dade das Américas), o Palacio Arzobis-
pal, a Catedral de Lima e o Conven-
to de São Francisco, tive de concordar 
com os rumores de que este é o bairro 
histórico mais belo da América hispâ-
nica (Quito que me desculpe!). Pular 
de um prédio a outro é moleza, já que 
todos estão reunidos nas mediações 
da  Plaza de Armas, projetada a pedi-
do do conquistador espanhol Francis-
co Pizarro, no século 16. Aproveitei os 
horários em que as igrejas abriam suas 
portas aos fiéis para checar cada uma 
sem pagar nada.

A via-sacra começou na  Basílica de 
Nossa Senhora das Mercês, bem no cal-
çadão da Jirón de la Unión. Inaugurada 
em 1535, ela foi palco da primeira mis-
sa celebrada em Lima, com a presença 
de Francisco Pizarro. A fachada da Ca-
tedral de Lima ocupa uma quadra intei-
ra. Impressiona por fora e por dentro, 
onde há altares barrocos e neoclássicos 
e muitas obras de arte. No Convento de 
São Francisco, perdi a noção do tempo 
apreciando os altares. Paguei baratinho 
para fazer o tour guiado de 45 minutos 
pelo complexo, com direito a andar pe-
los corredores claustrofóbicos das cata-
cumbas subterrâneas do convento, onde 
há mais de 25 mil ossos de pessoas en-
terradas no século 18. 

Já para se hospedar,  Miraflores  é 
uma ótima ideia: o bairro é um mosaico 
do que existe de mais bacana na capital 
peruana. Há praias, falésias, ruínas ar-
queológicas, restaurantes moderninhos, 
cevicherias, casas noturnas, bares, par-
ques... Tem até uma rua só de pizzas, 
a Calle de las Pizzas, em frente ao Par-
que Kennedy, e o  Malecón Cisneros, 
um calçadão para o footing perto do mar.

Depois da andança no centro, ain-
da sobrou energia para bater perna no  
shopping  Larcomar de Miraflores, 
com  lojas, cinema, praça de alimenta-
ção, boliche, discoteca, restaurantes e 
cafés com mirante para o Pacífico.

San Isidro é outro bairro trendy, toma-
do por prédios novinhos e hotéis de luxo. 
Apesar de o futuro ter passado por ali an-
tes, a pirâmide de pedra do sítio arqueo-
lógico de Huallamarca, mais antiga que 
os incas, continua de pé. Bem mais re-
cente, o Parque de La Reserva está lis-
tado no Guinness Book como o maior 
parque de fontes dançantes do mundo. 
Atrações na capital não faltam para pre-
encher sua viagem. E, vamos combinar, 
Lima merece sim uma chance!

Palacio arzobisPal

bairro miraflores
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 Hospedar

Arequipa 
Casa Andina (Ugarte, 403, bit.ly/casaandina-arequipa) 
Um exemplo da arquitetura colonial arequipenha do 
século 18, o hotel funciona desde 2007 onde antes era 
a Casa da Moeda da capital do estado, conservando 
a estrutura de pátio central, capela e salas de estar na 
entrada – hoje a recepção e o restaurante. Diárias a 
partir de US$ 135 para casal, com café da manhã.
Wi-fi grátis * 1 restaurante/ bar

Vale do Colca
Aranwa (Carretera Sallihu, s/nº, aranwahotels.com) Ficar 
hospedado no meio do nada, perto do rio, é o grande 
privilégio aqui. Tem ainda o luxo rústico dos quartos com 
banheira generosa e o excelente restaurante. Diárias a 
partir de US$ 192 para casal, com café da manhã.
Wi-fi grátis * 2 piscinas * 1 restaurante/ bar * Estacionamento grátis

Puno 
Sonesta (Sesquicentenario, 610, sonesta.com/
laketiticaca) Com vista para o Lago Titicaca, os quartos 
vêm com uma variedade rara de amenities, bolinho 
de boas-vindas e cama bastante confortável. Diárias a 
partir de US$ 137 para casal, com café da manhã.
Wi-fi grátis * 1 restaurante/ bar * Estacionamento grátis

Lima
Hilton Miraflores (Av. La Paz, 1.099, bit.ly/hilton-miraflores) 
Próximo ao Shopping Larcomar, dispõe de  
207 quartos com cama king size, escritório e banheira. 
Diárias a partir de US$ 149 para casal, com café da manhã.
Wi-fi grátis * 1 piscina * 1 restaurante/ bar  
* Academia * Estacionamento grátis

Cuzco
Loreto Boutique Hotel (Calle Loreto, 115, 
loretoboutiquehotel.com) Ao lado da Plaza de 
Armas, tem 21 quartos de até 55 m² com banheira, 
e 4 deles possuem paredes incas originais. Diárias a 
partir de US$ 81 para casal, com café da manhã.
Wi-fi grátis * 1 restaurante/ bar

Aguas Calientes
La Cabaña Machu Picchu (Av. Pachacutec, 805, 
lacabanamachupicchu.com) A 30 minutos de Machu Picchu, tem 
20 quartos com cama king size, banheira, aquecedor e área de 
estar. Diárias a partir de US$ 112 para casal, com café da manhã.
Wi-fi grátis * 1 piscina termal * 1 restaurante/ bar

 Moeda
Novo Sol (S/). S/ 1 = R$ 0,99

 Fuso horário
-2h em relação a Brasília

 Na rede
promperu.gob.pe

 Visto e vacina   
Não são necessários.

 Quando ir  
As temperaturas de Lima são medianas o ano 
inteiro e não há estação de chuvas. Já em 
Arequipa, Vale do Colca, Puno e Lago Titicaca, é 
melhor evitar o verão, entre novembro e março, 
pois faz muito calor durante o dia. As noites de 
inverno são geladas no alto das montanhas.

 Caminho certo
são paulo-lima 
avianca (11/ 4004-4040, avianca.com.
br): direto, a partir de R$ 950
copa airlines (11/ 4933-2399, copaair.com): com 
conexão na Cidade do Panamá, a partir de R$ 1.065
latam (11/ 4002-5700, latam.com): direto, a partir de R$ 1.082

lima-arequipa 
avianca (11/ 4004-4040, avianca.com.
br): direto, a partir de R$ 497 (ida)

arequipa-juliaca 
avianca (11/ 4004-4040, avianca.com.
br): direto, a partir de R$ 650 (ida)

lima-cuzco 
avianca (11/ 4004-4040, avianca.com.
br): direto, a partir de R$ 629 (ida)

trem ollantaytambo a aguas calientes 
perurail (perurail.com): a partir de S/ 223

 Pacotes
submarino viagens (11/ 4003-9888, 
submarinoviagens.com.br): 4 noites em Lima com 
aéreo e hospedagem, a partir de R$ 1.356
Flot (11/ 4504-4544, flot.com.br): 5 noites 
(2 em Lima, 2 em Cuzco e 1 em Aguas Calientes) 
com aéreo, hospedagem, traslados, passeios 
e seguro viagem, a partir de US$ 1.419
cvc (11/3003-9282, cvc.com.br): 11 noites em 
Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Puno, Cuzco e 
Vale Sagrado com transportes, hospedagens, 
passeios, sobrevoo das linhas de Nazca e 
algumas refeições, a partir de US$ 2.538

agência de receptivo local
Condor Travel: condortravel.com 

Moeda cotada em 19/7/2016. Todos os valores aqui apresentados foram apurados em julho de 2016 e podem sofrer alterações sem aviso prévio. O 
valor das passagens aéreas inclui ida e volta, com embarque em São Paulo (exceto quando especificado), durante baixa temporada e pode estar sujeito 
a taxas. Classificação de restaurantes (valor médio do prato principal): $ até US$ 20 | $$ até US$ 40 | $$$ acima de US$ 40
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Conheça uma das 7 Maravilhas 
do Mundo com quem mais 
entende de Machu Picchu

Cortesia

Trem Primeira Classe

no retorno de Machu Picchu

Informe o código MPBR102016

no ato da reserva.

A operadora especializada em viagens ao Peru.

*Cortesia de um trem primeira classe no retorno de Machu Picchu na contratação de qualquer roteiro com no 
mínimo de 3 noites no destino.. Promoção limitada. Oferta sujeita a alterações sem aviso prévio. 

para outras
regiões

somente para 
Grande SP

Reserve:

(11) 2528-2456 
0800 006 6020

Escolha sua viagem
www.machupicchubrasil.com.br
ou consulte seu agente de viagens


