
FASCINE-SE  PELAS CORES ,  H ISTÓRIA E  GASTRONOMIA PERUANA 
DURANTE O FERIADO DE PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

 
12  A  15  DE  NOVEMBRO 2021



2021 JORNADA GASTRONÔMICA EXCLUSIVA

MIRAFLORES PARK, A BELMOND HOTEL, LIMA

4 DAYS / 3 NOITES - POR CASAL USD 3,235      
     Com base na dupla ocupação 
   - POR PESSOA USD 2,017   
      Com base em ocupação única   
     Incluso 10% taxa de serviço

Amenidades Incluídas: 
 – Welcome drink
 – Acomodação em  Club Junior Suite
 – Café da manhã diario
 – Transfers incluídos de acordo com o itinerário a seguir
 – Bate-papo sobre culinária peruana e pisco
 – Jantar no Restaurante Central
 – Tour Boêmio à Barranco
 – Jantar com música ao vivo e  harmonizadao com Moet Chandon no 

Restaurante Tragaluz 

 – Early check-in e late check-out com base na disponibilidade

EMBARQUE EM 
UMA JORNADA 
GASTRONÔMICA. 
Desfrute dos segredos culinários 
mais bem guardados do Peru em 4 
dias de experiência gastronômica 
completa nos melhores 
restaurantes da cidade de Lima.



DESFRUTE O NOSSO ITINERÁRIO GASTRONÔMICO DE 4 DIAS

Uma breve, mas completa experiência do melhor que Lima tem a oferecer.

Aeroporto:
40 minutos de carro

Lima para Restaurante Central:
15 minutos de carro

Tour Barranco:
3 horas de carro

Aeroporto
40 minutos de carro

Sexta-feira 12/11
Chegada em Lima e traslado ao Hotel Miraflores Park. 
Explore esta cidade vibrante no seu ritmo ou relaxe na 
piscina de nosso terraço no 11º andar e recarregue suas 
energias com uma de nossas massagens no Spa Zest.

Sábado 13/11
Desfrute de um delicioso café da manhã. Peça ao nosso

concierge sugestões de atividades ou passe o resto da

manhã percorrendo a cidade à vontade. Para o almoço,

participe de um bate papo sobre gastronomia

peruana com nosso Chef Hernan Castañeda e aprenda

os segredos mais bem guardados do Pisco com Fiorella

Larrea, a Chefe de Bar do restaurante Tragaluz.

Aproveite a tarde livre para explorar a região de 
Miraflores. À noite, encontre seu traslado na porta

do hotel, que o levará ao Central, o famoso restaurante de

Virgilio Martinez, na lista "The World's 50 Best 
Restaurants", para uma  experiência culinária exclusiva.

Domingo 14/11
Depois do café da manhã, encontre seu traslado na 
porta do hotel para um tour privado pelas ruas do 
colorido Barranco, famoso bairro boêmio, cheio de arte 
e rico em cultura; aproveite esta excursão privativa de 
3 horas parando em cafeterias locais ou sorveterias 
artesanais. À noite, divida a mesa com nosso Chef Hernán 
Castañeda, que o guiará passo a passo por um delicioso 
jantar no restaurante Tragaluz, enquanto você saboreia 
um Möet Chandon e um show de música ao vivo.

Segunda-feira  15/11
Saboreie seu café da manhã com tranquilidade e 
aproveite seus últimos momentos em Lima para explorar 
mercados e levar para casa os sabores peruanos. 
Encontre seu traslado na porta do hotel, que o levará 
ao aeroporto para seu vôo de volta para casa.

Hernán Castañeda
Executive Chef
Hotels & Trains Peru



Palacio Nazarenas
Cusco

Copacabana Palace
Rio de Janeiro

Hotel das Cataratas
Iguassu Falls

Las Casitas
Colca Canyon

Monasterio
Cusco

Rio Sagrado
Sacred Valley

• As tarifas incluem café da manhã diário.

• Serviços compartilhados com outros participantes deste programa, máximo 
12.

• Válido de 12 de novembro a 15 de novembro de 2021.

• Os preços indicados incluem taxa de serviço de 10% por quarto, por dia.

• Todas as condições e tarifas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

• Reservamo-nos o direito de atualizar o preço anunciado com base no número 
real de passageiros.

• O número mínimo de participantes para este programa é de 5 
pessoas.

• Sujeito à disponibilidade. 

• 21 dias ou mais antes da data da viagem, 25% do valor total da 
reserva será solicitado, não reembolsável.

• 10 dias ou menos, 100% do valor total da reserva será solicitado, não 
reembolsável.

T E R M O S  E  C O N D I Ç Õ E S

B E L M O N D . C O M

Entre em contato com seu agente de 
viagens ou com nossas centrais de 
reservas e solicite a oferta especial 
“Let´s Mix Flavors Together””.

Escritório Central de Reservas
Tel: +51 (1) 519 5705
Email: peru.tours@belmond.com

RESERVAS

CONTINUE SUA

JORNADA, VISITANDO

NOSSAS

PROPRIEDADES

BELMOND NO PERU.

Sanctuary Lodge
Machu Picchu

Miraflores Park
Lima


