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Conheça a Terra do Sol. 

Nem só de Machu Picchu vive o Peru.     
Trata-se de um país todo de riquezas, 

cultura milenar, desenvolvimento, povo 
acolhedor e uma das melhores gastro-

nomias do mundo. Neste eBook, você vai 
descobrir o que o Peru tem de melhor, 

para que possa planejar sua viagem com-
pleta pela joia dos Incas. Saiba tudo sobre 
pontos turísticos, idioma, moeda, culiná-

ria, transporte e outras dicas de viagem 
para o Peru.

Descubra com a gente um pouco mais 
de suas características e aproveite para 

agendar a sua viagem.

https://www.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sf_bg=ebook-peru
https://www.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=ebook&utm_campaign=sf_bg=ebook-peru
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DOCUMENTOS
Como o Peru faz parte dos países asso-
ciados ao Mercosul, os brasileiros não 
precisam apresentar o passaporte para 
entrarem no Peru, e não é necessário 
visto. Porém, faz-se necessário mostrar o 
documento de identificação com foto 
com menos de cinco anos de emissão – 
sempre o RG, já que a carteira de motoris-
ta não é aceita.

Caso vá munido (a) de seu passaporte, 
este deve ter validade de pelo menos mais 
seis meses a partir de data de saída do 
Peru.

Na chegada, você receberá a TAM – Tar-
geta Andina de Migración. Carregue-a 
juntamente com seu passaporte ou RG, 
pois você precisará dela quando for sair do 
país.

Se seu objetivo é conhecer a parte ama-
zônica do Peru, vacine-se contra a febre 
amarela e leve consigo sua carteira de va-
cinação. Saiba tudo sobre vacinação contra 
febre amarela aqui.

MOEDA
O Nuevo Soles tem valor bem parecido 
com o Real do Brasil, variando em pou-
quíssimos centavos. É por isso que reco-
mendamos que, se for trocar dinheiro por 
lá, você leve a soma em Real mesmo – será 
fácil encontrar casas de câmbio que façam 
essa transação.

Agora, se você já tiver uma boa soma em 
dólar, a troca pode ser vantajosa. O que 
não é recomendado é que você troque 
Real para Dólar e, lá, troque Dólar por 
Nuevo Soles.

TRANSPORTE
Se locomover no Peru pode não ser a tare-
fa mais fácil. Para os pontos turísticos e lo-
cais mais afastados, recomendamos uma 
pesquisa aprofundada e, talvez, contratar 
uma companhia de transfers. 

Caso você pense em alugar um carro, 
saiba que o trânsito da capital peruana é 
bastante caótico – e parece que os habi-
tantes locais estão acostumados a fazer 
manobras um pouco arriscadas, e a buzi-
nar bastante.

O transporte público de Lima não é dos 
mais tranquilos, mas o SIT-Sistema Inte-
grado de Transporte de Lima, criado em 
2014, chegou para regulamentar o que an-
tes era um pouco confuso. Alguns ônibus 
são antigos, mas já têm se renovado. Lá 
também funcionam os trens elétricos.

Os táxis não têm taxímetro – ou seja, você 
tem que negociar o preço antes de fazer a 
corrida. O Uber também funciona por lá.

Outra opção bem recomendada é o alu-
guel de bicicletas, já que há ótimas ciclo-
vias nas cidades peruanas.

https://blog.edestinos.com.br/2017/02/febre-amarela-vacinas-area-de-risco/
https://blog.edestinos.com.br/2017/02/febre-amarela-vacinas-area-de-risco/
http://carros.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=blog_insp&utm_campaign=sc_bg=ebook-peru
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IDIOMA
O espanhol é o idioma do Peru, mas, em 
alguns locais, ainda é possível ouvir o 
quechua, originário dos indígenas. Ambos 
são considerados idiomas oficiais do país. 
Ainda, é possível encontrar diversos pe-
ruanos fluentes em inglês e, até mesmo, 
português.

Caso queira se arriscar no espanhol, pode 
usar o glossário que preparamos para 
você!

Bom dia Buenos días

Boa tarde Buenas tardes

Boa noite Buenas noches

Oi! ¡Hola!

Sim Sí

Não No

Por favor Por favor

Com licença, por favor Permiso, por favor

Meu nome é... Mi nombre es...

Obrigado (a) Gracias

Você pode me ajudar? ¿Usted puede ayudarme?

Você fala português? ¿Usted habla portugués?

Quanto custa isso? ¿Cuánto cuesta eso?

Eu não falo espanhol No hablo español

Não entendo No entiendo

Desculpe-me Perdóneme

Onde fica o toalete? ¿Dónde está el baño?

Eu preciso ir para... Tengo que ir para...

Aeroporto Aeropuerto

Hotel Hotel

Hospital Hospital

Que horas são? ¿Qué hora es?

Português Espanhol



Os brasileiros usam, basicamente, dois 
aeroportos no Peru: o da capital, Lima, e 
o de Cusco – o acesso mais fácil a Machu 
Picchu. Saiba mais sobre cada um deles.

AEROPORTOS 
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AEROPORTO DE LIMA 
JORGE CHAVEZ
O Jorge Chavez International Airport, fundado nos anos 60, é o 
principal aeroporto internacional e doméstico no Peru. Está loca-
lizado em Callao, a 11 km de Lima e 17 km de Miraflores. O Lima 
International Airport consiste em um terminal de dois andares. 
Atualmente, 21 companhias aéreas operam o tráfego de passagei-
ros. Todos eles oferecem até 54 ligações domésticas e internacio-
nais. Depois da finalização do processo de modernização do aero-
porto, será capaz de ser usado por 90 companhias aéreas.

Localização: Vía Expresa Elmer Faucett s/n

Como chegar:

AEROPORTO DE CUSCO 
ALEJANDRO VELAZCO ASTETE
Fundado em 1925, o Aeroporto Alejandro Velazco Astete, é locali-
zado em Cusco, um importante centro turístico no Peru. Próximas 
a este aeroporto, ficam as ruínas de Machu Picchu. Realiza voos 
internos para o Peru, e internacionais para a Bolívia, Argentina e 
Brasil.

Localização: Encontra-se no centro histórico de Cusco. Av. Velasco 
Astete s/n.

Como chegar:

Trem / Ônibus / Táxi

Há parada de trem nas proximidades do aeroporto, além de servi-
ço de ônibus urbano. As paradas de táxis se localizam na saída do 
edifício. 

Coordenadas para sistemas de navegação GPS: 

13°31′ 45″ S

71°57′ 34″ W

Ônibus

Na avenida principal existe uma 
parada de ônibus que vai do 
centro até o aeroporto. Pode-se 
usar os micro-ônibus que par-
tem de/para o centro de Lima, 
parando ao longo das principais 
ruas da cidade (Abancay, Tacna 
e avenidas Wilson). 

Táxi

A parada de táxis está localizada 
em frente do terminal de voos 
internacionais. É recomendável 
que os passageiros utilizem 
os serviços de uma das três 
empresas de táxi oficiais (CMV, 
Mitsui ou Táxis Verde).

Coordenadas para sistemas de navegação GPS: 

12 ° 01’19 “S

77 ° 06’52 “W



O Peru tem riquezas incomparáveis. Neste 
capítulo, você conhecerá apenas um ape-
ritivo da imensidão de pontos turísticos e 
cidades interessantes que o país guarda 

na manga. Acompanhe!

CIDADES      
E PONTOS 

TURÍSTICOS
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Lima

A capital é, também, uma das cidades mais visitadas do Peru. 
Não dá para deixar de passar pelo Centro Histórico, onde a Plaza 
Mayor (ou Plaza de Armas) e o Complexo de San Francisco cha-
mam atenção.

Pachacámac é um circuito arqueológico distante do centro da cida-
de, mas que vale a visita. Em Miraflores há um sítio arqueológico 
chamado Huaca Pucllana, e outras atrações gastronômicas e para 
passeio, como Parque do Amor e o Parque Kennedy.

Não perca o Parque de la Reserva (Parque das Águas), com suas 
fontes dançantes, e o Museu Larco Herrera.

Cusco

Cusco é o ponto de partida para quem quer conhecer Machu 
Picchu. Porém, antes de ir para lá, veja o sítio arqueológico de 
Saqsaywaman, além do belíssimo Centro Histórico, o Planetário 
Cusco e o Museu Quechua. Aproveite para conhecer o povoado 
Ollantaytambo e o Skylodge Adventure Suites, no qual você pode 
dormir, basicamente, na lateral de uma montanha.

Machu Picchu é, definitivamente, imperdível. Representando ma-
gistralmente a cultura Inca, e uma das sete maravilhas do mundo 
moderno, Machu Picchu é um deleite aos olhos dos 2500 turistas 
que passam por lá diariamente. O ápice do engenho arquitetônico 
e astronômico dos incas encanta por seus mistérios e beleza dessa 
cidade que ficou perdida por muitos séculos. 

https://blog.edestinos.com.br/2017/09/skylodge-adventure-suites-peru/
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Arequipa

Aos pés do vulcão Misti, Arequipa é preciosa por conta de sua 
geografia muito diversa – pode-se observar montanhas, litoral e 
cânions (como o famoso Cañon del Colca). Conheça a Plaza de 
Armas, o Museu Arqueológico da Universidade San Agustín, a Ca-
tedral de Arequipa e o interessante Mosteiro de Santa Catalina. 
No Museu Santuarios Andinos, você pode ver uma múmia Inca de 
uma menina de cerca de 14 anos de idade, a Dama de Ampato ou 
Momia Juanita.

Trujillo

No belo e colonial Centro Histórico, não perca a Plaza de Armas. 
No Mercado Municipal, você encontra diversas opções gastronô-
micas baratas. Não perca a oportunidade de passar um tempo na 
praia de Huanchaco e de ir ao Museo de Cao, que porta a múmia 
Senhora de Cao. Ali pertinho, as ruínas de Chan Chan saltam aos 
olhos: é a maior cidade de barro do mundo, feita pelos Chimús 
(povos pré-incas). Já em Huacas del Sol e de la Luna, feitas pelos 
Moches, perceba as paredes decoradas. 
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Iquitos

Chegar lá só é possível de barco ou avião. Em meio à Amazônia 
Peruana, a maioria das atrações de Iquitos têm a característica 
de ecoturismo ou da cultura indígena, como a Reserva Nacional 
Pacaya-Samiria e a Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana. 

Os prédios históricos e seus azulejos também são interessantes, 
assim como a Igreja Matriz de Iquitos, de arquitetura gótica. Nos 
mercados populares, é comum encontrar iguarias gastronômicas 
um pouco diferentes, como suri (um verme) ou carne de macaco. 
Outro grande atrativo de Iquitos é o Ayahuasca, aquele chá que 
você pode encarar como alucinógeno ou como método de autoco-
nhecimento.

Chiclayo

Importante cidade na luta pela independência do Peru, destaca-
-se pelas riquezas arqueológicas. A prova disso é a quantidade de 
parques e reservas arqueológicas como Museo de sitio Huaca 
Rajada – Sipan, Complejo Arqueologico Ventarron, Batan Grande, 
Piramedes de Pampagrande. Surfistas precisam conhecer a Playa 
Pimentel, e apaixonados (as) por história e arquitetura podem 
gostar da Catedral de Chiclayo, El Paseo de las Musas e a Capilla La 
Veronica. Veja a riqueza natural na Reserva de Chaparri. 
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Piura

A escolha dos surfistas, Piura tem belas praias e muito calor, por 
estar no deserto de Sechura, próxima ao Equador. A praia de Cabo 
Blanco, inclusive, conquistou o escritor Ernest Hemingway. O 
artesanato também é muito difundido por lá, e as casas coloniais 
contam a história local. Visite a praia Vichayito, o museu Sala de 
Oro, a Casa Grau e a Isla Foca. Conheça, também, os curandeiros 
do povoado de Huancabamba.

Nazca

Se você gosta de teorias da conspiração, ufologia e mistérios mile-
nares, com certeza já ouviu falar dessa cidade – é lá que estão as 
famosas Linhas de Nazca, desenhos e figuras geométricas apa-
recidos no deserto. Algumas companhias de turismo possibilitam 
que as linhas sejam vistas do alto, sobrevoando-as. A cidade, em si, 
é pequena e calma. Principais atrações, além das Linhas: Cemitério 
Pré-Incaico de Chauchilla e o deserto em si. 
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Lago Titicaca

O maior lago da América do Sul e o mais alto do mundo fica na 
fronteira do Peru com a Bolívia. É possível visitar as Ilhas Flutuan-
tes de Uros – berço de civilização pré-inca – e a Ilha de Taquile, 
com habitantes com costumes rústicos e belíssimas roupas tradi-
cionais. É claro que há diversas ilhas a serem visitadas, como Isla 
de La Luna, Isla del Sol, entre outras.

Maras e Moray

O Complexo Arqueológico de Moray traz mais uma visão da rica 
Cultura Inca – estima-se que ali funcionava uma estação de pes-
quisa agrícola. A visão dos círculos é impressionante. As Salineras 
de Maras servem para extração de sal, é claro, mas a paisagem 
também chama atenção. Tudo isso fica próximo a Cusco e passa 
por povoados interessantes. 
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Rainbow Mountain

Localizada em Cusco e ideal para quem gosta de ecoturismo e 
turismo de aventura, a Rainbow Mountain causa uma grande 
impressão, graças às suas cores variadas. O turista pode fazer 
trilha a pé ou a cavalo (há empresas de turismo especializadas no 
pé da montanha). Em uma situação de bom tempo, pouca neblina, 
ficarão imagens inesquecíveis do passeio. Leve lanches e roupas 
especiais para frio, e só vá se sentindo preparado (a), pois a altitu-
de pode causar complicações físicas e de respiração. 

Laguna Humantay

Aos pés da Montanha Salkantay, a Laguna Humantay se tornará 
uma imagem inesquecível nas suas memórias. É acessível por uma 
trilha, e suas águas de um azul inigualável garantem uma grande 
recompensa pelo esforço que se faz para chegar até a laguna. É re-
comendável que esse passeio seja feito com guias especializados, 
que podem ser contratados em Cusco.
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Lima é a capital gastronômica da América 
Latina, com diversos restaurantes con-

decorados e extremamente famosos no 
meio culinário. Veja alguns pratos servidos 

não só em Lima, mas em todo o Peru.

CULINÁRIA
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Ceviche e pisco são dois grandes nomes 
da cozinha peruana, mas não são os úni-
cos. O ceviche é feito com peixe cru, limão, 
cebola e pimenta. Já o pisco é a bebida 
alcoólica mais importante do país, um 
destilado de uvas. Com ele, é feito o Pisco 
Sour, drink com ovo e limão.

O pollo a la brasa (frango na brasa) tam-
bém pode ser encontrado em diversos lo-
cais. Que tal acompanha-lo com o choclo, 
que é uma variedade de milho peruano? 
Vai uma causa aí? Trata-se de um bolinho 
de batata servido com vários acompanha-
mentos.

Pode parecer diferente, mas, lembre-se: 
é cultural. Um prato famoso no Peru é o 
preá ou porquinho-da-Índia, que lá é cha-
mado de cuy.

Arequipa também tem pratos que lá nas-
ceram, como o chupe (sopa que pode ter 
diversos ingredientes) e rocoto relleno 
(pimentão recheado).

Não deixe de provar a Inca Kola, refri-
gerante nacional do Peru, que é feito de 
lúcia-lima, uma planta cítrica.

Ceviche Pisco

Cuy Rocoto Relleno



Convencido (a) a conhecer o Peru? Então, 
veja apenas mais algumas dicas que podem 

tornar sua viagem mais tranquila e rica.

DICAS          
DE TURISMO
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 › A voltagem do Peru é 220V.

 › Temos, geralmente, duas horas de diferença com o Peru – esta-
mos duas horas adiantados em relação ao nosso vizinho. Na época 
do horário do verão, os estados que adotam essa prática ficam três 
horas adiantados.

 › Você conhece a cultura Chicha? Retirada da camada mais popu-
lar do Peru, tem construído seu espaço até mesmo na mídia. Saiba 
mais neste post.

 › Se for se aventurar por Machu Picchu, fazer ecoturismo ou tu-
rismo de aventura, não se esqueça de levar uma boa mochila para 
seus pertences. Mobilidade e prevenção são tudo nessa hora.

 › Pode-se dizer que, perto das variações de clima brasileiras, o 
Peru é um país de temperatura amena. Na capital, Lima, as míni-
mas são 15ºC, e as máximas chegam a 27ºC. Já em Cusco, é bem 
mais frio, com mínimas beirando os 0ºC em junho e julho, e máxi-
mas de 21ºC em outubro, novembro e dezembro.

 › A gente sabe que muitos dos nossos leitores adoram um Turis-
mo de Aventura, mas já imaginaram enfrentar uma jornada dessas 
para chegar... ao seu quarto de hotel? Isso é uma realidade para os 
hóspedes do Skylodge Adventure Suites, localizado em Cusco, no 
Peru – ali pertinho do Machu Picchu. Veja neste post.

 › Veja aqui:

Passagens aéreas 
para o Peru

Reservas de            
hotéis 

Seguro viagem Aluguel   
de carros

https://blog.edestinos.com.br/2015/06/cultura-chicha/
https://blog.edestinos.com.br/2017/09/skylodge-adventure-suites-peru/
https://www.edestinos.com.br/ofertas/0/0/co/pe/peru#utm_source=sm5&utm_medium=blog_insp&utm_campaign=sf_bg=ebook-peru
https://www.edestinos.com.br/ofertas/0/0/co/pe/peru#utm_source=sm5&utm_medium=blog_insp&utm_campaign=sf_bg=ebook-peru
https://www.edestinos.com.br/hoteis#utm_source=sm5&utm_medium=blog_insp&utm_campaign=sh_bg=ebook-peru
https://www.edestinos.com.br/hoteis#utm_source=sm5&utm_medium=blog_insp&utm_campaign=sh_bg=ebook-peru
https://www.edestinos.com.br/seguro-viagem#utm_source=sm5&utm_medium=blog_insp&utm_campaign=ss_bg=ebook-peru
http://carros.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=blog_insp&utm_campaign=sc_bg=ebook-peru
http://carros.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=blog_insp&utm_campaign=sc_bg=ebook-peru
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GOSTOU DO NOSSO CONTEÚDO? 

Acesse nosso site para as              
melhores ofertas para sua viagem

Acesse nosso blog para informações 
sobre destinos e dicas de viagem 

Acesse nossas redes sociais para acompanhar           
ofertas, inspirações de viagens e tirar suas dúvidas

http://edestinos.com.br
https://www.youtube.com/user/eDestinoscombr
https://twitter.com/eDestinos
https://www.instagram.com/edestinos
https://www.facebook.com/eDestinosBrasil
http://edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br

