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Peru

ROUTES DU BONHEUR Tesouros peruanos, do museu Larco ao
rio Amazonas
Terceiro maior país da América do Sul, o Peru oferece uma diversidade de paisagens
excepcional. O viajante vivencia atrações como os vestígios pré-colombianos ou os
mistérios da ﬂoresta Amazônica. Uma viagem intensa entre culturas que começa pela nova
gastronomia, um sucesso mundial recente.

5 NOITES
do

US$ 8 960,45*

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/08/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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LIMA — 2 NOITES

( 2 propriedade/propriedades )

Hotel B
Hotel e restaurante à beira-mar. No coração do bairro de Barranco, numa área histórica tombada à beira
do Pacíﬁco, encontra-se esta casa de verão construída na Belle Epoque. Mármores, madeiras exóticas, fachada
branca ornamentada com colunatas, varandas abertas e tetos estratosféricos iluminados por claraboias
abertas no telhado. As teatinas de Lima - dão todo o charme. Sua restauração foi conﬁada a escultores de belas
artes e a um mestre carpinteiro italiano a ﬁm de preservar e realçar esta riqueza arquitetônica excepcional.
Inspirado pela atmosfera boêmia do bairro, o Hotel B expõe as obras dos artistas peruanos contemporâneos
que dão personalidade aos interiores. O espírito de descoberta impregna também a culinária na qual se
misturam ingredientes peruanos tradicionais e influências mediterrâneas.

Membro da Relais & Châteaux desde 2013
Avenida Sáenz Pena 204, Barranco
15063, Lima
(Lima)

Perto da propriedade
La Casa de la Gastronomia Peruana, Lima
O mercado de Surquillo, Lima

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al

Ma Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Astrid & Gastón
Restaurante na cidade. Este restaurante foi fundado há 18 anos e atualmente é dirigido por Diego Muñoz.
Sintetiza o sonho de Gastón Acurio e Astrid Gutsche de compartilhar seu ponto de vista sobre a culinária
peruana com o resto do mundo. A gastronomia de Astrid & Gastón se inspira nas tradições e na biodiversidade
do Peru. Sem jamais romper os vínculos com o mundo ao seu redor, responde antes de tudo aos desaﬁos
impostos pelo futuro e pelo meio ambiente. Uma experiência de vida com um toque de magia e sensibilidade.

Membro da Relais & Châteaux desde 2013
Av. Paz Soldán 290
Casa Moreyra
15073, San Isidro
(Lima)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

La Casa de la Gastronomia Peruana, Lima
O mercado de Surquillo, Lima
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*Preç o de uma c hamada loc al
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PACAYA SAMIRIA NATIONAL RESERVE — 3
NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Delfin Amazon Cruises
Cruzeiros de luxo em um rio. Embarque no Delﬁn para explorar a reserva natural de Pacaya Samiria, no
Peru. As cabines deste navio com três convés são envidraçadas do chão ao teto, abertas permanentemente
para o espetáculo da ﬂoresta amazônica – você pode contemplá-la na jacuzzi ou degustando um pisco amargo
no convés superior, quando o crepúsculo desperta os sons da selva. A bordo, há mais membros da tripulação
do que passageiros, para oferecer dias repletos de experiências: exploração das margens em caiaque, visita
aos vilarejos, mergulho com botos amazônicos, passeio em paddleboard e safáris noturnos. No restaurante,
você degustará a deliciosa culinária peruana, para ampliar ainda mais sua imersão na Amazônia.

Membro da Relais & Châteaux desde 2017
Pacaya Samiria National Reserve
(Iquitos)

Perto da propriedade
Encontro com o boto-cor-de-rosa da
Amazônia
Acima do dossel florestal, Amazônia

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al

