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MISTÉRIOS
DO PERU

Percorrendo por terra as
distâncias entre Lima e
Cusco, nossa reportagem
encontrou distintos
mundos: a costa, os
desertos, os cânions e as
grandes montanhas, onde
diferentes povos peruanos
criaram uma cultura e
gastronomia únicas
por DANI HISPAGNOL
e LEANDRO PEREIRA

Em sentido horário, o deserto de Nazca; filhote de foca lagarteando ao sol nas Islas Ballestas;
e o visual de uma piscina natural da famosa reserva
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Quase todos os que vão ao Peru
planejam visitar Machu Picchu, uma
das grandes maravilhas de nosso
planeta. Na busca por esse destino,
a maioria dos viajantes chega no
Peru por Lima e de lá voa para
Cusco, a grande capital dos incas
e antessala de Machu Picchu.
Mas vários caminhos levam à grande
joia do Peru, e com um pouco mais
de tempo disponível, percorrer
por terra as distâncias que separam
Lima de Cusco é, por si só, uma
grande jornada.
O Peru é um país comprimido
entre o Pacífico e a Floresta
Amazônica, com sua faixa central
ocupada por uma das maiores
cadeias de montanhas do mundo, os
Andes. Descobrir o Peru por terra
possibilita vivenciar esses distintos
mundos, a costa, os desertos, os
cânions, as grandes montanhas e a
selva, e ver como diferentes povos
ocuparam esses espaços de forma
contínua por milhares de anos,
deixando uma cultura própria, uma
gastronomia e muitos mistérios.
De Lima, o primeiro destino é a
costa. A cidade de Paracas é um
oásis encontrado depois de algumas
horas cruzando o deserto. Aqui,
natureza e história se encontram.
As Islas Ballestas são conhecidas
como as Galápagos do Peru, com
diversas espécies de pássaros, lobosmarinhos, pinguins e pelicanos. A
Reserva Paracas é a continuidade
deste mundo em terra firme, um
deserto transformado em parque.
Mas a grande atração da região são
as linhas de Nazca. Cercadas de
mistérios, essas grandes linhas e
desenhos se espalham pelo deserto
e podem ser contemplados em um

sobrevoo que nos permite ter uma
dimensão da amplitude dessa região.
Paracas, como todo o território
peruano, sofre com os tremores de
terra e há poucos anos a região foi
vítima de um grande terremoto. As
marcas são ainda visíveis em toda a
região, que se reconstrói lentamente
e de maneira simples.
O Hotel Paracas é uma propriedade
de origem familiar, em uma baía
de beleza ímpar. Sobreviveu a
esse terremoto e foi remodelado.
Seus jardins históricos foram
preservados, e em seu entorno
florescem as agradáveis instalações
do hotel, com serviços e uma
gerência impecável.
De Paracas, um destino possível é
Arequipa. A distância que separa
as duas cidades é grande, mas a
beleza do caminho justifica cada
momento nessa jornada. Primeiro
ao longo da costa, depois cortando
os vales produtores de frutas do
deserto de Nazca, e gradativamente
subindo as montanhas que nos
separam de Arequipa.
Arequipa é uma cidade que se
estende aos pés do vulcão Misti,
fundada por Francisco Pizzaro
em seu processo de conquista do
Peru, e carrega ainda hoje essa
identidade colonial – suas casas
em estilo espanhol construídas
com pedras vulcânicas resistem
a terremotos há séculos.

A RESERVA DE PARACAS É
TERRA DE LOBOS-MARINHOS,
PINGUINS E PELICANOS
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Arequipa tem um orgulho gastronômico que é possível perceber em seu mercado central, nos restaurantes
populares e nos restaurantes de comida tradicional.
Caminhar por suas vielas, visitar suas igrejas e seus monastérios nos transporta para um outro mundo. O convento de Santa Catalina é um lugar para se perder e se
encontrar. O hotel Libertador Arequipa é uma construção histórica próxima ao centro histórico de Arequipa.
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Rico em jardins e áreas verdes,
acolhe seus hóspedes com muito
cuidado. Sua localização possibilita
a proximidade dos pontos mais
atrativos da cidade e, ao mesmo
tempo, silêncio e tranquilidade.
Seus jardins e piscinas fazem o ar
seco e a altitude de Arequipa serem
sentidos em menor intensidade. Os
grandes salões e os amplos espaços
trazem a sensação de um ambiente
familiar, remetendo a alguma viagem
feita na infância.
Próximo a Arequipa está o Cânion
del Colca. Considerado o cânion
mais profundo do mundo, é um
lugar de beleza colossal esculpido
pelo tempo, vento e pelos rios. Aqui
também fica o Nevado Mismi, onde
nasce o Rio Amazonas. O cânion
é povoado por pequenas vilas que
concorrem entre si em beleza e
simplicidade. A principal cidade da
região é Chivay, e ali fica Las Casitas
Del Colca, uma das melhores opções
de hospedagem de toda a região.
Jardins, lagos, canais, viveiros
de plantas separam as luxuosas
casas privativas para os hóspedes
deste hotel. Las Casitas trazem a
vontade de se tornar seu refúgio
particular. O hotel em si é uma
atração que justifica um ou dois dias
de contemplação: o rio que passa
ao fundo, os horizontes amplos, o
pôr do sol, o serviço exemplar, os
quartos com lareira, os banheiros
com jardim interno e as piscinas
naturais privadas cercadas
pela natureza.

À esquerda, imagem de um dos passeios pelo
deserto e, à direita, lateral do Convento de
Santa Catalina, em Arequipa

PASSEAR POR AREQUIPA É
COMO RETORNAR AO PERU
DA ÉPOCA DAS COLÔNIAS
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No caminho a Machu Picchu, o
próximo destino possível é Puno, a
algumas horas do Cânion Del Colca.
Depois de cruzar parques naturais
e de contemplar as majestosas
montanhas andinas, visualiza-se o
grandioso Lago Titicaca, que está
a mais de 3.200 metros acima do
nível do mar, na divisa entre o Peru e
Bolívia, e é um lugar especial. Berço
do Império Tahuantinsuyo, o império
do sol que daria origem aos incas, ali
é o lugar sagrado de nascimento de
Viracocha, o criador de todo o mundo
para os incas.
O hotel Titilaka é um presente às
margens deste lago. Afastado de
Puno, este Relais & Châteaux leva
conforto, qualidade e encanto em
um lugar de tanta beleza. O som das
águas do lago, um nascer de sol que
justifica o acordar cedo e uma agenda
de atividades que garantem um olhar
compreensivo sobre a riqueza natural
e histórica da região.
Do hotel, é possível ver a Isla Taquile,
uma ilha com pouco mais de 5 km², que
abriga uma comunidade tradicional
de tecelões. Silenciosa, sem carros,
com seus habitantes em suas roupas
tradicionais, é um lugar para se perder
de si, dos outros e do tempo.
Deixar o Lago Titicaca e suas ilhas
para trás é algo difícil, mas precisa ser
feito. De Puno é possível ir a Cusco
de trem, uma viagem de cerca
de 12 horas.

NO LAGO TITICACA NASCEU
VIRACOCHA, O CRIADOR DO
MUNDO PARA OS INCAS
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Nestas páginas, imagens dos quartos e de um
dos decks do hotel Titilaka, um Relais & Châteaux localizado às margens do Lago Titicaca

O trem Andean Explorer corta o altiplano andino
e as montanhas em um caminho percorrido pelos
incas na construção do maior império das Américas. A viagem de trem é uma experiência para
aqueles que gostam do contemplar – seu ritmo
lento, o balançar dos vagões e as paisagens grandiosas que se sucedem pode levar o passageiro a
um outro tempo a um outro mundo.
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O trem em si é também uma atração.
Seus vagões Pullman reformados,
seu vagão-bar e um vagão com
paredes e tetos de vidro ampliam
a dimensão da jornada.
Cusco era para os incas o umbigo
do mundo. Seu centro histórico
repleto de construções coloniais
espanholas esconde e revela as
marcas dos incas que construíram
uma cidade majestosa. No centro, há
o templo ao seus Sol, Coricancha,
uma construção inca com um dos
mais cuidadosos trabalhos em pedra
de todo o império sobre o qual os
espanhóis edificaram o convento
de Santo Domingo.
Ali se encontra o hotel Palacio Del
Inka, uma edificação com quase
cinco séculos de história e que
hoje abriga um hotel libertador.
A beleza e localização só perdem
para o café da manhã do local, que
anuncia quão felizes poderão ser
as experiências gastronômicas em
Cusco. Há uma mesa repleta com
deliciosos pães, bolos e diferentes
criações feitas com quinua, maca e
chia, considerados hoje alimentos
poderosos para a saúde, além dos
tradicionais pães, geleias e queijos
em cores e qualidades abundantes.
De Cusco a Machu Picchu, a única
alternativa é o trem, não há estradas
até Águas Calientes, o povoado
ao sopé da montanha de Machu
Picchu. Várias empresas levam
passageiros em diferentes estilos
a Águas Calientes. A Inca Rail
oferece um agradável serviço de
trem entre Olaytaitambo e Águas
Calientes. A primeira classe de seus
trens é extremamente confortável,
com um serviço à altura. Vinhos
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A CASA DE LOS CUATRO BUSTOS É
HOJE UMA DAS MAIS CONHECIDAS
DA ANTIGA CUSCO COLONIAL

133

peruanos e piscos acompanham o
almoço, enquanto as paisagens do
Rio Urubanba, no vale sagrado, se
sucedem nas janelas.
O trem chega a Águas Calientes
depois de algumas horas de viagem,
nas quais o ar seco do vale sagrado
foi substituído pela umidade da selva,
das florestas de nuvens.
Não há carros em Águas Calientes, da
estação de trem até o hotel Inkaterra
Machu Picchu são alguns minutos
caminhando em meio a um grande
bazar de artesanato e suvenires.
O hotel Inkaterra fica em um dos
extremos desse pequeno povoado.
Com seus quartos espalhando-se
em meio à frondosa vegetação, é
um refúgio especial para se preparar
para o ponto alto desta viagem,
a visita ao santuário de Machu
Picchu. Observação de pássaros,
banhos quentes, salas de convívio
e atividades pela floresta estão no
catálogo de serviços do hotel.

GUIA TOP
Libertador Arequipa
Diárias a partir de US$ 102.
Reservas: + 1 877 778 2281
ou libertador.com.pe
Hotel Titilaka
Diárias a partir de US$ 530.
Reservas: +51 1 700 5100
ou titilaka.com

DE CUSCO A MACHU PICCHU, A
ÚNICA ALTERNATIVA É O TREM,
QUE HOJE ABUSA DO CONFORTO
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Hotel Paracas
Diárias a partir de US$ 147.
Reservas: +5156 581333
ou starwoodhotels.com
Palacio Del Inka
Diárias a partir de US$ 215.
Reservas: + 51 84 231 961ou
starwoodhotels.com
Inkaterra Machu Picchu
Diárias a partir de US$ 505.
Reservas: +51 1 610 0404 ou
inkaterra.com
No alto, detalhe de uma das áreas
comuns do hotel Inkaterra. Abaixo,
o conforto dos trens da Inca Rail

