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Manhã no Centro, com suas praças, becos, conventos e igrejas que falam de 

nosso passado colonial. Vai muito bem tomar um aperitivo em algum dos bares mais 

tradicionais, e depois visitar o bairro chinês (Chinatown).

Almoço em Pueblo Libre, San Isidro, Miraflores ou Barranco, e conheça boa parte da 

nossa gastronomia. Em todos eles você encontrará também um interessante tour de cafés, com 

propostas originais cheias de aromas e sabores intensos.

Em seguida, visite um de seus museus com coleções impressionantes. Em San Isidro, aproveite 

para caminhar pelo antigo e pacífico Bosque El Olivar.

À noite, deleite-se com o pôr do sol ao entardecer em frente ao mar. Em Barranco, bairro 

de artistas e boêmios, ou em Miraflores, com seu extenso calçadão que interliga uma dezena de 

parques, no topo das falésias.

Aproveite também e curta nossa música, arte e exposições em algum centro cultural, galeria ou 

teatro da cidade.

Pl
az

a 
de

 A
rm

as
 d

e 
Li

m
a 

©
 C

hr
is

tia
n 

Vi
nc

es
 /

 P
RO

M
PE

RÚ



Manhã no Centro, com suas praças, becos, conventos e igrejas que falam de 

nosso passado colonial. Vai muito bem tomar um aperitivo em algum dos bares mais 

tradicionais, e depois visitar o bairro chinês (Chinatown).

Almoço em Pueblo Libre, San Isidro, Miraflores ou Barranco, e conheça boa parte da 

nossa gastronomia. Em todos eles você encontrará também um interessante tour de cafés, com 

propostas originais cheias de aromas e sabores intensos.

Em seguida, visite um de seus museus com coleções impressionantes. Em San Isidro, aproveite 

para caminhar pelo antigo e pacífico Bosque El Olivar.

À noite, deleite-se com o pôr do sol ao entardecer em frente ao mar. Em Barranco, bairro 

de artistas e boêmios, ou em Miraflores, com seu extenso calçadão que interliga uma dezena de 

parques, no topo das falésias.

Aproveite também e curta nossa música, arte e exposições em algum centro cultural, galeria ou 

teatro da cidade.



Lima é o reflexo de grande parte das 
imensas riquezas do Peru e uma 
cidade onde você poderá viver 

experiências únicas em todos os 
sentidos: praticar

esportes de aventura, estabelecer 
um contato íntimo com a natureza, 

visitar templos e construções 
coloniais, conhecer sítios 

arqueológicos milenares ou 
simplesmente aproveitar o relax 

que oferecem os hotéis e spas, cujos 
bares e restaurantes oferecem o 
melhor da gastronomia do país.



Localização
Lima está localizada às margens do 
Oceânico Pacífico, perto do rio Rímac.

Altitude
154 metros acima do mar.

Temperatura (máxima / mínima)   
Verão: 26.1 °C / 20.5 °C
Inverno: 18.0 °C / 15.2 °C

Como chegar?
Em Lima se encontra o Aeroporto 
Internacional Jorge Chávez, onde chegam 
voos de todos os continentes, particulares e 
comerciais.
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Imperdíveis para 

Centro Histórico

Pueblo 
Libre

Miraflores
San Isidro

Museu Larco
Av. Bolivar 1515
Classificado entre os 25 melhores 
museus do mundo, está localizado 
em uma mansão vice-real do século 
XVIII com belos jardins.

Museu do Sítio Huallamarca
Esquina da Av. Nicolás de Ribera 201 com 
a Av. El Rosario
Templo em forma de pirâmide truncada, usado 
como prédio público, centro cerimonial e cemitério.

Huaca Pucllana
Rua General Borgoño 8
Entre os anos 200 e 700 d. C., a cultura Lima 
dominou a área e este centro cerimonial e 
administrativo de adobe é o seu testemunho.

Restaurantes
O Peru é considerado o Melhor Destino Culinário do 
Mundo (World Travel Awards 2019) e vários dos 
restaurantes da capital estão entre os melhores do 
mundo (50 Best).

Parque 
Kennedy

Larcomar

Museu Têxtil Pré-Colombiano Amano
Rua Retiro, 160
Expõe cronologicamente os têxteis e instrumentos 
de culturas como Chavín, Paracas, Nasca, Wari, 
Chimú e Chancay.

Calçadão de Miraflores
Contornando as falésias e com 
uma vista única da baía, é o lugar 
perfeito para caminhar, passear 
com animais de estimação ou 
praticar esportes.

Museu Nacional de Arqueologia, 
Antropologia e História do Peru
Plaza Bolívar de Pueblo Libre 
Sua coleção cobre do período 
pré-colombiano até a República. Inclui a
Quinta de los Libertadores, casa de San
Martín e Bolívar.

Igreja e Museu do Convento do Santo 
Domingo - Santuário dos Santos Peruanos
 Jr. Camaná 170 
Abriga as tumbas de Santa Rosa de Lima e San 
Martín de Porres.

Antigas igrejas, museus ricos em expressões artísticas e 
culturais, praças, parques voltados para o mar e a mais rica 
gastronomia. Estes são apenas alguns dos lugares que farão 
da sua visita a Lima uma experiência inesquecível.

Calçadão de Miraflores

Infografía: Grafi�i.pe   |   *Croquis referencial

Baixe o trajeto no
Google Maps
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Cerro San Cristóbal

Plaza Mayor de Lima
Foi o centro da antiga 
cidade colonial.

Igreja e Convento de 
São Francisco
Esquina de Jr. Áncash com 
Jr. Lampa
Conjunto arquitetônico do 
século XVII. Em seu interior 
estão as catacumbas que 
serviram de cemitério 
durante a Colônia.Basílica 

Catedral de Lima
Cdra 2 de Jr. Carabaya, 
Plaza Mayor
Possui altares em suas 
naves laterais e joias 
históricas como as 
bancas do coro de Pedro 
de Noguera.

Plaza San Martín
Travessia da Av. Nicolás de Piérola com 
o Jr. de la Unión
Inaugurada em 1921; ao seu redor se aprecia 
belezas arquitetônicas, como o Hotel Bolívar, 
onde se diz que foi criado o Pisco Catedral, e o 
Teatro Colón.

Circuito Mágico del Água 
do Parque de la Reserva
Cdra. 6 da Av. Arequipa
O Parque de la Reserva reúne 13 fontes que criam 
um maravilhoso espetáculo de água e luz.

Barranco

Bosque El Olivar
Entre a Av. Los Incas, a rua La 
República, o Pje. Constancio Bollar e 
a rua Ántero Aspíllaga
Extenso bosque com oliveiras de 
mais de 350 anos, entre eles o que foi 
plantado pelo próprio San Martín de 
Porres em 1620.

Puente de los Suspiros
Sobre a Bajada de Baños
Este espaço de inspiração para 
músicos e poetas foi construído em 
1876 e reconstruído depois da Guerra 
do Pacífico.

Museu Pedro de Osma
Av. Pedro de Osma 421
Construído no começo do 
século XX, exibe 14 séculos de 
arte do Sul andino através de 
objetos Tiahuanaco, Incas, 
coloniais e republicanos..Museu Mario Testino

Av. Pedro de Osma 409
Mostra o trabalho do reconhecido fotógrafo peruano 
Mario Testino, e conta com exposições temporárias de 
artistas nacionais e internacionais.

Huaca Pucllana
Rua General Borgoño 8
Entre os anos 200 e 700 d. C., a cultura Lima 
dominou a área e este centro cerimonial e 
administrativo de adobe é o seu testemunho.

Restaurantes
O Peru é considerado o Melhor Destino Culinário do 
Mundo (World Travel Awards 2019) e vários dos 
restaurantes da capital estão entre os melhores do 
mundo (50 Best).

Metropolitano

Antigas igrejas, museus ricos em expressões artísticas e 
culturais, praças, parques voltados para o mar e a mais rica 
gastronomia. Estes são apenas alguns dos lugares que farão 
da sua visita a Lima uma experiência inesquecível.

Baixe o trajeto no
Google Maps

Baixe o trajeto no 
Google Maps



A informação contida neste folheto foi atualizada em dezembro de 2018.
Para seu desenvolvimento, a PROMPERÚ utilizou fontes oficiais de informação.

 

Escaneie e descubra mais 
sobre o Peru.  

Entre em contato conosco:

(51 - 1) 574-8000 
24 horas

iperu@promperu.gob.pe

(+51) 944-492-314

Peru
Visit Peru VisitPeru

@VisitPeru
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