


Aos pés da cidade sagrada 
dos incas, o SUMAQ Machu 
Picchu Hotel oferece serviço 
cinco estrelas, vistas 
deslumbrantes para as 
montanhas, tradições locais 
e o melhor da autêntica 
culinária peruana.
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Informações:

Reconhecido empreendimento de luxo, o Sumaq 
machu Picchu Hotel é cercado por paisagens de so-
nho: entre os andes peruanos, vales, rios, cachoeiras, 
rica biodiversidade e tesouros arqueológicos. Fica 
a menos de 10 km da cidade sagrada, em machu 
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Uma estadia 
inesquecível em 
Machu Picchu

Picchu Pueblo, mais conhecido como o povoado de 
aguas Calientes.
Com um design moderno inspirado na cultura an-

dina e vistas de tirar o fôlego, é o único hotel cinco 
estrelas na área. Seu nome, Sumaq, significa “agra-
dável” ou “adorável” no idioma inca quechua – o 
que traduz muito bem o ambiente do hotel. Os hós-
pedes têm a opção de curtir atividades ao ar livre, 
que proporcionam uma imersão completa na cultura 
local. além do respeito às tradições, o Sumaq prote-
ge o meio ambiente através de práticas sustentáveis, 
tanto que é certificado pela Rainforest Alliance.
entre as categorias imperial Suite, Junior Suite Delu-

xe e Sumaq Deluxe, o hotel possui 62 quartos, todos 
equipados com camas confortáveis, Tv a cabo, aque-
cedor, cofre, minibar e wi-fi. No Aqlla Spa, terapias 
combinam luxo e antigos métodos incas para relaxar, 
com uso de óleos naturais provenientes da região.
a premiada culinária tradicional peruana está pre-

sente no restaurante qunuq, em um menu de alta 
gastronomia com toques de ingredientes exóticos do 
sul do país e técnicas inovadoras e sofisticadas. O des-
taque também fica por conta das vistas privilegiadas 
que cercam todo o espaço de 115 m². Para curtir um 
bom drinque, o hotel oferece o Suquy Café & Bar.

entre as atividades exclusivas do Sumaq estão as 
demonstrações culinárias, nas quais o chef do hotel 
ensina aos hóspedes como preparar algumas das re-
ceitas típicas da região, além do pisco sour, em um 
verdadeiro tour pelos sabores peruanos. as aulas 
duram cerca de 40 minutos e estão disponíveis para 
grupos de duas a 20 pessoas. Há também aulas de 
culinária para crianças de sete a 12 anos.
um dos diferenciais do Sumaq é o contato direto 

com a cultura dos andes peruanos. O hotel oferece 
aos hóspedes a oportunidade de experimentar a au-
têntica “pachamanca”, um tradicional prato do Peru, 
de participar do ritual de “pagamento à terra”, que 
data da época pré-inca, e de realizar uma simbólica 
cerimônia de casamento andina.
O hotel também organiza diversas excursões e trilhas, 

como passeios a machu Picchu, à montanha Wayna 
Picchu, a la Puerta del Sol, a mandor e muito mais. 
No “tour místico a Machu Picchu”, o grupo é guiado 
por um autêntico xamã do vale Sagrado dos incas 
que ensina sobre o lado espiritual da cidade perdida. 
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