ELEVE-SE - Vale Sagrado dos Incas
07 a 17 Junho 2019

✨DIA

07/06

Na chegada em Cusco já sentimos toda a energia deste lugar precioso, repleto de cores, sons
e cheiros. O primeiro a fazer é descansar da viagem longa, tomar um chazinho e pouco a
pouco ir conhecendo todos os segredos guardados nas ruas estreitas da cidade conhecida
como o “Umbigo do mundo”. Teremos a apresentação do grupo e iremos a um restaurante
vegano gourmet para nos conhecermos melhor e nos deliciarmos com a gastronomia peruana.
●

Check in - Hostel Cusco / Mama Simona
(em quarto de casal ou compartilhado dependendo da preferência da pessoa e
disponibilidade do hostel. Caso a pessoa esteja sozinha e preferir quarto privativo é
possível mas pagará a diferença do valor que é cobrada pelo hostel)

●

18:00 - Encontro no hostel e passeio pelas ruas do Centro Histórico de Cusco

●

20:00 - Jantar e confraternização
(Green Point Cusco/restaurante vegano)
*Incluso: pernoite.

✨DIA

08/06

Depois de uma noite de descanso e de um saboroso café-da-manhã estaremos prontos para
caminhar às ruínas de Saqsaywaman que fica bem pertinho do centro de Cusco e que foi
construído para servir de forte militar. É um lugar grandioso que preserva a história inca em
suas imensas paredes de pedra. Faremos um pequeno ritual para começar nossa jornada de
autoconhecimento e reconexão com a Pachamama. Numa Roda de Partilha compartilharemos
nossos sentimentos e, em seguida, iremos de Cusco ao Vale Sagrado, em uma viagem de uma
hora de duração. O centro de retiros Mística Andina é um lugar que vai surpreender a todos
com toda sua tranquilidade e jardins incríveis.
●

8:00 Café da manhã no hostel

●

9:00 Caminhada às ruinas de Saqsaywaman

●

13:00 Pontos Turísticos de Cusco (Mercado San Pedro, Plaza de San Blas)
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●

16:00 Translado para Calca, duração de 1 hora aprox.

●

Check in no Centro de Retiro Mística Andina
(Opção de quartos de casal ou beliche em quarto compartilhado)
*Incluso: café-da-manhã, entrada nas ruínas, translado e pernoite.

✨DIA

09/06

Iniciaremos nossa jornada de práticas matinais. Primeiro com a meditação guiada e instruída
pela especialista em silêncio Anna Heuseler. Em seguida com uma pausa para nos
alimentarmos e depois a prática de yoga com a experiente e apaixonada no assunto Dani
Caribé. De tarde teremos uma vivência com representantes da cultura Q’ero, que foi declarada
patrimônio cultural da nação peruana. A comunidade Q'ero preservou sua identidade ao longo
do tempo, enriquecendo a herança cultural do Peru e por isso recebe hoje o admirável título de
“os últimos Incas”.
●

8:00 Prática de Meditação com Anna Heuseler

●

9:30 Desjejum vegetariano/vegano

●

11:00 Prática de Yoga com Dani Caribé

●

13:00 Almoço vegetariano/vegano

●

16:00 Cerimônia de purificação Q’ero

●

20:00 Jantar vegetariano/vegano
*Incluso: toda a alimentação, práticas, cerimônia e pernoite.

✨DIA

10/06

Seguiremos com as práticas e a alimentação saudável pela manhã. Pela tarde vamos conhecer
Pisaq. Seu mercado tradicional é um lugar comercial muito importante há séculos e suas ruínas
possuem vestígios incas tão importantes quanto Machu Picchu. Na volta, receberemos
vibrações mágicas do Banho de Som realizado pela musicoterapeuta Anna Heuseler.
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●

8:00 Prática de Meditação com Anna Heuseler

●

9:30 Desjejum vegetariano/vegano

●

11:00 Prática de Yoga com Dani Caribé

●

13:00 Almoço vegetariano/vegano

●

14:00 Visita às ruínas e mercado de Pisaq

●

20:00 Jantar vegetariano/vegano

●

21:30 Banho de Som por Anna Heuseler
*Incluso: toda a alimentação, práticas, translados, entradas e pernoite.
Opcional: guia local para conhecer as ruínas

✨DIA

11/06

Mais uma manhã de práticas num lugar maravilhoso, com comidas incríveis!
Depois do almoço vamos a Lares. A viagem dura em torno de 2 horas, subindo por um
caminho lindo pelas montanhas. O Vale de Lares contém águas medicinais que brotam desde
a raíz da Pachamama e brindam as pessoas que visitam este lugar com saúde e descanso.
Passaremos a noite por lá para voltar no outro dia.
●

8:00 Prática de Meditação com Anna Heuseler

●

9:30 Desjejum vegetariano/vegano

●

11:00 Prática de Yoga com Dani Caribé

●

13:00 Almoço vegetariano/vegano

●

14:00 Ida aos Banhos Termais de Lares

●

20:00 Jantar vegetariano leve
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*Incluso: toda a alimentação, práticas, translados, entradas e pernoite.
✨DIA

12/06

Vamos acordar em um lugar sublime, seguindo com a prática de meditação e aproveitando um
pouco mais esse lugar abençoado. Em seguida voltaremos para o centro de retiros. De tarde
faremos um passeio surpresa com atrações que fogem do roteiro tradicional do Vale Sagrado.
De noite vamos preparar uma fogueira para nos conectarmos com o poder sagrado de
transmutação do elemento Fogo.
●

8:00 Prática de Meditação com Anna Heuseler

●

9:30 Desjejum vegetariano/vegano

●

11:00 Volta para Mística Andina

●

13:00 Almoço vegetariano/vegano

●

14:00 Atividade Surpresa

●

20:00 Jantar vegetariano/vegano

●

21:00 Fogo Sagrado
*Incluso: alimentação, translados, atividades e pernoite.

✨DIA

13/06

Mais um dia para ser feliz e desfrutar tudo o que o Vale Sagrado tem para oferecer!
Seguimos com as práticas pela manhã e com a alimentação preparada com muito amor e
carinho. De tarde, iniciaremos a jornada para chegar em Machu Picchu. A primeira parada em
Ollantaytambo, um dos lugares mais importantes do Vale Sagrado, e o único lugar que
conserva seu antigo desenho urbanístico Inca. No passado ele era um centro militar, agrícola e
religioso, ponto administrativo do Vale Sagrado.
●

8:00 Prática de Meditação com Anna Heuseler
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●

9:30 Desjejum vegetariano/vegano

●

11:00 Prática de Yoga com Dani Caribé

●

13:00 Almoço vegetariano/vegan

●

14:00 Ida para Ollantaytambo

●

Check in Ollantaytambo Village ou similar
(em quarto de casal ou compartilhado dependendo da preferência e disponibilidade)

●

15:00 Visita às ruínas de Ollantaytambo
*Incluso: desjejum, almoço, práticas, translados, entradas e pernoite
Opcional: guia local para conhecer as ruínas

✨DIA

14/06

Depois das práticas de meditação e yoga e do café-da-manhã no lodge teremos algum tempo
para andar por Ollantaytambo e nos prepararmos para a viagem de trem para Águas Calientes,
a porta de entrada para Machu Picchu. A viagem tem duração de 2 horas e a recomendação é
descansar porque o dia seguinte será bem longo.
●

8:00 Prática de Meditação com Anna Heuseler

●

9:30 Café-da-manhã

●

11:00 Prática de Yoga com Dani Caribé

●

Trem para Águas Calientes (horário a confirmar)

●

Check in Mama Simona ou similar
(em quarto de casal ou compartilhado dependendo da preferência e disponibilidade)
*Incluso: desjejum, práticas, passagem de trem e pernoite
Opcional: Banhos termais em Águas Calientes
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✨DIA

15/06

Chegou o grande dia! Toda a energia armazenada nas vivências será necessária para
desfrutar ao máximo este lugar que continua sendo um dos lugares sagrados e mais
importantes do mundo. O dia começa antes das 4 da manhã. Subiremos até a entrada do
parque de ônibus, durante 2 horas, pois os portões se abrem às 6am. Teremos 6 horas para
permanecer, admirar e desvendar o enigma de Machu Picchu. Ao meio dia sairemos de lá para
descer de ônibus até o ponto onde pegaremos o trem de volta para Ollantaytambo.
●

Machu Picchu

●

Trem para Ollantaytambo (horário a confirmar)

●

Descanso no Ollantaytambo Village
*Incluso: entrada de Machu Picchu, ônibus ida e volta, passagem de trem, pernoite
Opcional: Guia local em Machu Picchu

✨DIA

16/06

O último dia não ficou menos atrativo. O dia começa com uma prática de meditação e o
café-da-manhã no lodge. A primeira parada do dia será em Moray para conhecer suas ruínas
que eram uma estação experimental agrícola criada no começo do domínio do Império dos
Incas e que consiste em enormes depressões circulares em terraços. Depois iremos às Salinas
de Maras, que é um dos 4 lugares em todo o mundo onde é possível encontrar sal rosa. Por
último, faremos um passeio pela Feira de Chincheros. Uma cidade muito tradicional, onde os
espanhóis tentaram fazer com que os habitantes seguissem suas ordens e costumes, mas eles
preferiram permanecer fiéis à sua cultura. A feira tem principalmente produtos têxteis de
moradores locais. E então chegaremos de volta a Cusco para descansar mais uma noite.
●

8:00  Prática de Meditação

●

9:30 Café-da-manhã

●

11:00 Moray
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●

13:00 Salinas de Maras

●

15:00 Feira de Chincheros

●

Check in Mama Simona ou similar
(em quarto de casal ou compartilhado dependendo da preferência e disponibilidade)

*Incluso: desjejum, prática, entradas, translados, pernoite
✨Dia

17/06

Esperamos que neste momento todos estejam iluminados e elevados..rsrsrs!
Depois de tantos lugares lindos e momentos de reconexão vamos nos despedir para uma nova
etapa de nossas vidas. Esperamos que a vivência tenha sido uma poderosa ferramenta de
autoconhecimento e transformação para cada um.
●

9:00 Café-da-manhã

●

11:00 Ritual de Encerramento

Investimento: R$ 5.560,00
➔
●
●
●
●
●
●
●

Não está incluso:
Passagem aérea (ida e volta);
Seguro Viagem (opcional e recomendável);
Translado ida e volta para o trajeto Aeroporto - Centro Histórico, que custa em torno de R$10.
Pernoites e refeições não mencionadas, ou que, por quaisquer motivos, excedam as programadas;
Despesas de caráter pessoal, tais como: lavanderia, telefonemas e etc ;
Excesso de bagagem;
Passeios opcionais fora do roteiro.

➔
●

Recomendações:
Nosso roteiro inicia-se dia 07/06 em Cusco. Caso seja da vontade e disponibilidade do participante,
recomendamos a chegada antecipada para aclimatização. Os custos referentes à permanência extra ficará
por conta do participante.

