
Alma Latina – Belmond Miraflores Park Lima  
                                                                                                                                                               

02 noites 

 

 

 
 
Situado em um jardim exuberante, o 
BelmondMiraflores Park é um verdadeiro 
santuário urbano que fica lado a lado a joias 
culturais da cidade. 
 
A partir de  

USD 489,00** por pessoa em apartamento 
duplo 
 
Saiba mais 

Viva uma vida de luxo no distrito mais agitado 
de Lima. Tanto para viagens a trabalho quanto 
para viagens de lazer, o BelmondMiraflores 
Park com certeza impressiona. Relaxe no Zest 

Spa ou aproveite para trabalhar um pouco no 
sofisticado Lounge Executivo. Ao cair da tarde, 
aproveite para dar um mergulho ao pôr-do-sol 
na piscina da cobertura. As vistas do oceano 
vão deixar você sem fôlego.  
 
Destaques: 

 

 Welcomesecret Alma Latina; 

 Tarifa promocional exclusiva; 

 Suítes extremamente acolhedoras que 
contam com toques de decoração 
nativa do Peru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ROTEIRO 



1° dia - Lima 

Chegada ao Aeroporto Internacional Jorge Chávez e traslado ao hotel. 
 
O hotel: 

Situado em uma das áreas mais elegantes de Lima, o BelmondMiraflores Park Lima leva você 
diretamente ao coração de tudo o que há de melhor nesta grande capital. 
Com serviço impressionante, o hotel conta com spa, salão executivo, piscina na cobertura para um 
mergulho ao pôr do sol, e uma vista para o mar de tirar o fôlego. 
 
2° dia - Lima 

Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Experiências opcionais: 

 
Bairro Barranco & Museu:  
A partir de US$ 104,00 por pessoa base 2 pagantes 
Visita ao famoso bairro boêmio de Barranco, lar dos mais renomados artistas e poetas peruanos; os 
quais utilizaram a beleza das ruas, das casonas antigas do bairro para criar suas mais importantes 
obras de arte. A "Ponte dos suspiros" é o coração do bairro, e foi a fonte de inspiração de uma das mais 
importantes cantoras peruanas, ChabucaGranda. 
*O museu pode ser MATE ou Osma 
*MATE fechado sem data de abertura 
*Osma abre a partir de novembro 
*Os museus de Osma e MATE, ainda estão fechados ao público 

Museu Larco com almoço:  
A partir de US$ 152,00 por pessoa base 2 pagantes 
Visita ao Museu Larco Herrera, localizado numa mansão virreinal única em seu gênero e que data do 
século XVII, a qual foi construída sobre uma pirâmide pré-colombiana do século VII. 
Apresenta a mais completa e fina coleção de ouro e prata do antigo Peru, assim como a famosa 
coleção de arte erótica, uma das atrações mais visitadas no Peru. 
Ao finalizar a visita, o almoço será no restaurante do museu, o Café del Museu 
 
Miraflores, Barranco &Rooftop Hotel B  

A partir de US$ 145,00 por pessoa base 2 pagantes 
Ao final da tarde, visita panorâmica guiada aos bairros de Miraflores e Barranco, principais bairros 
turísticos da cidade e conhecer mais um pouco da noite na grande Lima; para finalizar nosso passeio, 
teremos a oportunidade de desfrutar do ambiente de um dos mais procurados lounge bar da cidade, o 
RoofTop do Hotel B (inclui 02 drinques + 01 petisco por pessoa) 
*Miraflores e Barranco bynight 
*Visita ao Rooftop do Hotel B, inclui 02 drinques + 01 petisco por pessoa 
*Reservas com antecedência 
 
3° dia - Lima 

Café da manhã no hotel.  
Em horário oportuno traslado ao aeroporto. 
 
Consulte extensões. 

 
 

  INCLUI 



 02 noites de hospedagem no MirafloresParK, A Belmond Hotel com regime de café da manhã; 

 Traslado Aeroporto Lima> Hotel > Aeroporto Lima; 

 Welcomesecret Alma Latina; 

 Kit Alma Latina com mochila exclusiva Just Tur. 
 
Tarifa não inclui: 

 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Passeios opcionais; 

 Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Aéreos internacionais de chegada / saída; 

 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

 Vistos; 

 Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES& CONDIÇÕES 
 

  Belmond Experience 

Single* Duplo* 

USD - P 957,00 USD - P 489,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Lima - Miraflores Park, A Belmond Hotel (Suíte Junior)  

 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consultar. 

A Just Tur poderá cobrar até 20% de taxas em caso de cancelamento. 

 

Notas importantes:  

**Tarifas flutuantes. 

Valores não são fixos, podem variar de acordo com a data x tipo de quarto x quantidade de pessoas. 

 

Protocolos de entrada ao país – atualizado em outubro2021 

Apresentar um Teste Molecular PCR Covid negativo, o qual deverá ser feito, como máximo, dentro 

das 72 Horas antes da viagem. 

O teste deverá ser apresentado no balcão da linha aérea no Brasil e em Migrações no Peru. 



Os passageiros devem preencher uma “Declaração de Autorização de Saúde e Geolocalização” em 

 

http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/ dentro de 72 horas antes da partida. 

O uso de máscara para circular em todo o país é obrigatório, assim como o uso de duas máscaras 

em lugares fechados, como aeroportos, centros comerciais, bancos, supermercados, entre outros. 

No caso de o viajante andar de ônibus ou trem no país é necessário o uso da máscara face shield. 

 

Critérios de teste para COVID 19 

O teste deve ser realizado até 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. Os 

passageiros que transitaram por mais de 24 horas devem repetir o teste. 

O certificado de vacinação para COVID 19 deve incluir as seguintes informações: 

Nome do passageiro (nome no passaporte) 

Número do passaporte 

Nome e endereço do laboratório de teste 

Tipo de teste indicando teste de PCR 

Data e hora da coleta 

Resultado negativo 

Atenção às orientações para a entrada de passageiros no Brasil. 

Apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de documento 

comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-

19), com resultado negativo ou não detectável, do tipo teste de antígeno, realizado em até 24 horas 

anteriores ao momento do embarque, ou laboratorial RT-PCR, realizado em até 72 horas anteriores 

ao momento do embarque 

Os viajantes também deverão apresentar a Declaração de Saúde do Viajante (DSV), uma declaração 

que expressa concordância com as medidas de prevenção da Covid-19, que o passageiro deverá 

seguir enquanto estiver no país. 

A DSV poderá ser apresentada online ou impressa. Para emitir o seu DSV (DECLARAÇÃO DE 

SAÚDE DO VIAJANTE) clique aqui. 

O preenchimento do formulário da DSV deve ser concluído dentro das últimas 72 horas que 

antecedem o embarque para o Brasil; 

Para demais informações sobre TESTE RT-PCR PARA COVID-19 e PROCEDIMENTOS PARA 

ENTRADA NO BRASIL clique aqui. 

 
 

 
 
 
 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 

Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
 
Entrada 25% + saldo em até 06 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos 
outros cartões. 



 

  INFORMAÇÕES 

 
 

 


