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Peru Week vai
até o dia 22 em
50 restaurantes
DE SÃO PAULO

Restaurantes de comida andina em 19 cidades
brasileiras participam até
o dia 22 de novembro da
5ª edição da Peru Week.
Do Rio Grande do Sul
ao Acre, 50 casas terão
menus especiais que podem incluir entrada, prato principal e sobremesa,
além de drinques com base em pisco, a bebida destilada típica peruana.
Em São Paulo, serão 18
restaurantes participantes, com preços entre
R$ 48,90, no Sabor Latino, no bairro de Perdizes,
e R$ 95, no La Mar Cebicheria, no Itaim Bibi, ambos na zona oeste.
Também faz parte da
campanhapromovidapor
órgãos de turismo e comércio peruano a oferta
de pacotes turísticos, que
podem ser comprados em
85 operadores no Brasil.
Entre os passeios estão
“Machu Picchu Light” (R$
3.400, três noites) e “Luxo e Conforto nos Andes”
(R$ 13.500, nove noites).
O pacote mais caro custa R$ 15,8 mil por pessoa,
para um roteiro de 12 dias (Lima, Vale Sagrado,
Cusco, Puno e Arequipa),
e o mais barato fica em
R$ 912 (quatro noites em
Lima para uma pessoa).
As companhias aéreas
Avianca e Latam também
oferecem durante a Peru
Week preços promocionais para Lima.
5ª Peru Week

Quando de 6 a 22.nov
onde 50 restaurantes pelo país;

veja a lista em peruweek.com.br
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turismo D11

Veja pacotes com o novo trem e outros roteiros pelo país
BeLMond andean eXPLorer
O trem percorre quatro rotas,
sendo que a principal, com
duas noites de duração, passa
por Cusco, lago Titicaca e
Arequipa (o roteiro também
pode ser feito no sentido
inverso). Nesse trecho, as
partidas acontecem sempre às
quintas. Após o fim da viagem,
a empresa oferece traslado até
o aeroporto de Arequipa, mas
não há transfer até Cusco.

Ilustração Lais Battiato

uS$ 1.920 (r$ 6.280)
Viagem de duas noites no trem
Belmond Andean Explorer,
entre Cusco e Arequipa. Por
pessoa, em cabine dupla com
beliche. Valor sem aéreo,
para saídas até dezembro. Na
Lufthansa: lufthansacc.com
r$ 7.772
Seis noites em Lima, Cusco
e Arequipa. Inclui passeios
e duas noites no Andean

Explorer em cabine dupla,
de Arequipa a Cusco. Sem
aéreo. Na CVC: cvc.com.br
uS$ 2.802 (r$ 9.160)
Roteiro de nove noites,
passando por Lima, Arequipa,
Cusco e Vale Sagrado.
Com duas noites no Andean
Explorer. Sem aéreo,
inclui passeios com guia
local. Na Adventure Club:
adventureclub.com.br

ouTroS
r$ 2.852
Com aéreo a partir de São
Paulo, cinco noites no hotel El
Turista em Arequipa. Quarto
duplo, com café da manhã.
Na Expedia: expedia.com.br
r$ 3.742
Com saída em 6 de março do
próximo ano, cinco noites em
Cusco e mais aéreo de ida e

volta a partir de Guarulhos.
Inclui hospedagem com café
da manhã e passeios. Na
Latam Viagens: latam.com.br
uS$ 2.492 (r$ 8.150)
Viagem de nove noites, com
hospedagem em hotéis de
categoria luxo em Lima,
Arequipa, Colca, Puno e
Cusco. Sem aéreo, com
seguro-viagem e passeios.
Na RCA: rcaturismo.com.br

EM AREQUIPA, PERU
no monastério de Santa Catalina
o azul enche o futuro de presente
e o vermelho puxa o presente
para trás
o azul vibra duas vezes a cada pátio
e o vermelho alonga o passado
nos muros de pedra vulcânica
é bom passar de uma cor a outra
do Claustro mayor
ao Claustro de los naranjos
como se tivéssemos outras vidas
para habitar vários espaços
ao mesmo tempo
—
alegria
foi reencontrar a moça escandinava
que agora fotografava
as grades da janela
do quarto de uma freira
—
há uma lavanderia feita de conchas gigantes
um jardim com frutas típicas da região
dezenas de canteiros de gerânios
e a palavra SiLenCio, sem acento
escrita num arco dramático
mas o que importa mesmo
no monastério de Santa Catalina
é ir do azul para o vermelho
do vermelho para o azul
feito um cachorro que procura um osso
feito um lobisomem que contempla a lua

