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VOO DO CONDOR
NO CÂNION
Após passar uma ou duas noites
em Arequipa, tempo suficiente para
explorar a cidade, a próxima parada
é o Cânion del Colca, a cerca de
três horas de viagem. Assim como
o Grand Canyon do Colorado, nos
Estados Unidos, é considerado um
dos mais profundos do mundo,
com mais de quatro mil metros. “A
diferença é que no norte-americano
não há vegetação, apenas pedra.
Enquanto o del Colca está inserido
em um vale e ao lado do rio,
proporcionando uma paisagem
diversa”, destaca Milagros. Além do
visual, do mirante se observa o voo
do condor, em qualquer época do
ano. Mas precisa ser um passeio
logo ao amanhecer, por volta das
7h. “Ficamos sentados na pedra,
vendo os condores planarem de
baixo para cima, até ficar na linha do
horizonte do seu olhar. Não sabemos
se fotografamos, se choramos, nos
emociona, um verdadeiro espetáculo”,
descreve a diretora. Spas e resorts ao
lado do rio Colca permitem desfrutar
de todo o conforto na hospedagem,
alimentar as lhamas ou mesmo fazer
pique-nique nos jardins do hotel - de
frente para o rio -, e ainda ter aulas
de gastronomia.

TITICACA Os passeios as ilhas Taquile e Huros são feitos em barcos de totora. E é da ‘palha’
também que são as casas da comunidade, que mantém preservada suas tradições seculares

TURISMO COMUNITÁRIO

CENTRO Os prédios da Praça das Armas de
Arequipa revelam traços da colonização espanhola

Para desfrutar melhor da experiência de conhecer
as comunidades que vivem nessas ilhas, vale
reservar o passeio de meio período em cada
uma, almoçando em uma delas. Onde se pode
saborear trutas e o alimento da própria totora,
que segundo a diretora se assemelha a um
palmito e é consumido em saladas ou cozidos.
“Mas a refeição precisa ser contratada antes,
já que não há restaurantes e se vai comer na
casa de algum nativo”, ressalta Milagros. Ter
contato com as tradições dessas comunidades,
admirar o artesanato - a tecelagem, os bordados
e as bolsas coloridas -, apreciar os trajes tão
característicos, conhecer os costumes e danças
tornam o passeio inesquecível.

COMO CHEGAR

Ao desembarcar na capital
Lima, para se chegar
a Arequipa é mais uma
hora de voo. De lá para
Colca o transporte é feito
de carro ou ônibus, em
uma viagem de 3 horas.
Do Cânyon de Colca para
Puno, onde se pode visitar
as ilhas flutuantes do Lago
Titicaca, são 5h de carro.

ARTESANATO A tecelagem
e as peças em palha feitas
pelos artesãos da Ilha de
Taquile são conferidas de
perto pelos turistas

AS COMUNIDADES DAS ILHAS
FLUTUANTES DO LAGO TITICACA
Do Cânyon del Colca é possível seguir por terra até Puno,
para conhecer as ilhas flutuantes do Lago Titicaca. Um
percurso de cinco horas de carro, ônibus ou transfer de
receptivos locais e que vale muito a pena ser feito pela
estrada. “Se anda no meio das Cordilheiras dos Andes...
o céu azul maravilhoso, as montanhas, o rio e uma grande
parte desértica até chegar em Puno”, detalha Milagros.
A capital de Puno, Juliaca, é uma cidade muito simples e
não tem foco turístico. Então, a dica para quem quer uma
hospedagem mais charmosa é ficar em um dos três hotéis
bem à beira do Lago Titicaca. “A cor do lago impressiona.
O mar se funde com o céu e não se consegue perceber o
ponto de junção”, define a diretora.
As ilhas Taquile e Huros são flutuantes e bem peculiares,
por conta de casas feitas da palha chamada Totora. E são
por barcos, também de Totora, que faz o passeio. “Mesmo
com características similares, vale conhecer as duas. Há
particularidades em relação às vestimentas. Daí o ideal é
dormir duas noites em Puno”, diz Milagros.
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