
Um destino mágico de crescimento e 
espiritualização.

CONEXÃO STELLAR PERU

Numa viagem que mistura lazer, conhecimento, harmonia e meditação, a jornada ao VALE
SAGRADO DOS INCAS tem por objetivo conhecer diversos lugares mágicos, templos e
ruínas do Império Inca e os seus mistérios, em cinco cidades no Peru - Cuzco, Pisac,
Ollantaytambo, Águas Calientes e Lima. Uma peregrinação por terras e locais sagrados
do Peru, acompanhados por Adonai Zanoni, mentor empresarial e pessoal, mantendo em
alta a conexão com as quatro dimensões da renovação: o corpo, o coração, a mente e o
espírito.

A viagem oferecerá momentos de reflexão, na busca daquilo que corresponde à essência
divina de cada um, aprendendo, amadurecendo e evoluindo no conhecimento de si e
ganhando maturidade, em uma atmosfera de paz, serenidade, equilíbrio e bem estar. Além
de conhecer costumes, pessoas e locais fascinantes, a viagem ao VALE SAGRADO DOS
INCAS trabalhará sobre o prisma da busca de um novo olhar para as coisas que nos
cercam, resultando numa jornada de crescimento e espiritualização A ideia é que as pessoas
vivam com mais leveza e naturalidade, com consciência sobre o valor de uma vida mais
alegre e emocionalmente mais tranquila.

O VALE SAGRADO DOS INCAS não é apenas um nome, uma frase ou muito menos um
lugar comum. É na verdade um lugar de inspiração, de crescimento espiritual, de elevação
dos sentimentos. A meditação neste lugar é uma maneira de a pessoa se situar no mundo,
uma forma de compreender a vida. No Vale podem ser potencializados, por exemplo, os
conhecimentos da Yoga e seus benefícios, ou mesmo conceitos que valorizam o
movimento, as trocas de energia, a respiração, o amor ao próximo e a atitude de saber
servir.

Uma viagem silenciosa, uma experiência mística, um encontro com a sua divindade
interior. Uma viagem de amor, inspiração e sabedoria.

PREÇO POR PESSOA: A PARTIR DE US$ 2.923,00 + TAXAS
Inclui passagem aérea Florianópolis/Lima/Cuzco/Florianópolis e hospedagem em
apartamento duplo. Mais informações com Hamilton Lyra Adriano, no e-mail
shopconsult@terra.com.br ou pelo telefone (48) 99649-1122.
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PROGRAMA CONEXÃO STELLAR PERU 2017

Dia 01.11: Florianópolis/São Paulo/Lima/Cusco/Pisac
Embarque com destino à São Paulo com conexão para Lima. Chegada em Lima e traslado
privativo para PISAC. Restante da tarde livre para aclimatação. Ao final de tarde, meditação
contemplativa do Por do Sol.

Dia 02.11: Vale Sagrado Inca - Pisac
Tour às Ruínas, meditação contemplativa na montanha e visita ao Mercado de Pisac.
Almoço no restaurante. Tarde livre.

Dia 03.11: Pisac/Vale Sagrado - Ollantaytambo
Tour de meio dia a Ollantaytambo e visita ao Templo da Lua.

Dia 04.11: Vale Sagrado
Dia para meditação e descanso.

Dia 05.11: Vale Sagrado/Machu Picchu
Logo cedo embarque no trem Vista Dome até Machu Picchu. Chegada e traslado para hotel nas
margens do Rio de Águas Calientes. Em seguida, deslocamento com ônibus e guia até MACHU
PICCHU. Tour e tempo para contemplação. À noite o jantar.

Dia 06.11: Machu Picchu/Cusco
Saída do hotel pela manhã para subida no HUAYNA PICCHU. (Não inclui guia). No retorno check
out e deslocamento para almoço no restaurante. Tempo para visita e compras na feira local. Ao
final do dia viagem no TREM VISTADOME para Cusco.

Dia 07.11: Cusco
Tour nas ruínas de Sacsayhuaman com tempo para meditação. À tarde tour pela cidade.

Dia 08.11: Cusco/ Lima
Manhã livre para passeios. À tarde traslado do hotel para o aeroporto e embarque com destino à
LIMA. Chegada e hospedagem. Final do dia livre para passeios. À noite, a sugestão é ir ao tour
noturno, finalizando no Parque das Águas para assistir ao show das luzes.

Dia 09.11: Lima
Tour na cidade pela manhã. Tarde livre.

Dia 10.11: Lima/São Paulo /Florianópolis
Após café da manhã, traslado do hotel ao aeroporto para embarque com destino à São Paulo.

.

shopconsult@terra.com.br 
Fone (48) 99649-1122

PREÇOS POR PESSOA
OS VALORES SERÃO PAGOS EM REAIS AO CÂMBIO DO DIA E CONFORME DISPONIBILIDADE

USD 2.923,00 + USD 144,00 + USD 45,80 taxas locais. Forma de pagamento: 30% entrada + saldo
em 09 x cartão sem juros. 5% de desconto à vista.


