
PACOTES DO TOUR DE
AYAHUASCA 2 DIAS



Roteiro da Viagem

Piuray é um lugar incrível que nos
conecta com a natureza e com a cultura
ancestral daquele lugar. Por esse motivo
você deve aproveitar os seus dias livres
em Cusco e passar uns dias
maravilhosos compartilhando e fazendo
um turismo vivencial com as
comunidades andinas.

1° Dia: Cusco Chinchero Piuray – Ayahuasca Tupay

Aproximadamente as 8h 30 passaremos no
seu hotel para pegar um transporte. A viagem
dura 45 minutos até o ponto de encontro com a
medicina natural de Piuray aonde nos
instalamos com a ajuda da nossa equipe de
pessoas que acompanharam a gente durante
esse retiro de Ayahuasca y Wacsichiy.

10h 30. Um Briefing prévio de “Wacsichiy” sobre as suas propriedades das plantas, e o
seu uso equivalente aos medicamentos químicos.
12h 30. Almoço Saudável, seguido estritamente pelo xamã ou curandeiro. Logo depois
um pequeno tempo livre antes de começar.
15h 00. Começa a cerimônia de “Wacsichiy” e durará mais umas duas horas. A já
mencionada cerimônia tem como proposito relaxar a parte externa do corpo antes da
noite do ritual da Ayahuasca.
18h 00. Não tem jantar, apenas algo de fruta e cereais 
19h 00. Começa a cerimônia da Ayahuasca, com uma duração incerta, dependendo
muito da situação, provavelmente até as 2h 00 da manhã.



3° Dia: Chinchero – Cusco

03h00 Descanso da cerimônia da
Ayahuasca
08h00 Tempo para compartilhar
experiências e comentários da cerimônia.
09h00 Café da manhã tipo Buffet servido
com frutas exóticas como também frutas
da
região vindas das comunidades quéchuas.
10h00. Uma amostra gratuita de tecidos
andinos, logo depois uma sessão de fotos.
12h00 passeio para a lagoa Piuray, você
observara aves nativas e depois voltamos
para a cidade de Cusco.

Inclui no pacote:

01 Café da manhã tipo
bufete no segundo dia 

Transporte
Turístico ida y volta de Cusco

Xamã
de chá Mazcal

Xamã
de Ayahuasca

Sessão do Chá Wacsichiy 
(Chá-Mascal)

Sessão
da Ayahuasca

01 Almoço especial para o
primeiro dia

Amostra
dos tecidos Andinos

Não inclui no pacote:

Gorjetas
para os trabalhadores

Garrafas de
agua

mineral

Nenhum
tipo de seguro

de saúde



Outras atividades

Adicionar dias para o Tour
Compras de objetos artesanais
Tratamento com a medicina da ayahuasca dependendo da pessoa
Atividades culturais, etc. 

2
Dias

2
Dias

USD

USD

280.00

260.00

Por pessoa (1 até 3)

Valor do Pacote:

Grupos acima de 4 pessoas


