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Quando a natureza sussurra
nos seus ouvidos

Sumaq está localizado aos pés do santuário de Machu Picchu, 
em um pequeno povoado que leva o mesmo nome, onde

os Andes se encuentram com a floresta. Das sacadas do hotel 
se aprecia um manto de montanhas verdes,

o caminho desenhado pelo rio Vilcanota e uma mágica
bruma que envolve a paisagem inca. 
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SUÍTE IMPERIAL
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JÚNIOR SUÍTE DELUXE SUMAQ DELUXE

As acomodações
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Aqlla Spa Um espaço onde poderá receber delicados 
tratamentos de beleza e relaxamento para aumentar 
sua experiência de contato com a natureza e 
contribuir com sua vitalidade durante sua viagem.

Encontra paz e misticismo 
no santuário onde os incas 

conectaram com a natureza.

Complementamos a aventura de visitar Machu Picchu com 
experiências diferentes e inesquecíveis. O hotel conta com 
espaços desenhados para que nossos hóspedes possam 

descansar e desfrutar sua estada com massagens tradicionais 
realizadas com insumos nativos e novos sabores que procedem 

de um vínculo profundo da terra e das comunidades.
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Restaurante & Bar
Folheado de milho

Coquetel Inti Raymi
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Sabores que nascem de
uma culinária sustentável
Peru é um dos países com mais biodiversidade do planeta, com 
diferentes altitudes que permitem cultivar uma impressionante 

variedade de produtos. No Sumaq celebramos a culinária tradicional 
peruana. A fusão do regional com o moderno com extraordinários 
insumos trazidos dos seus própios ecossistemas em aliança com as 

comunidades.
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Menus
Degustação 
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Demonstração 
de culinária 
Pachamanca

Pachamanca significa “panela de barro” em 
espanhol, é um prato milenário de origem andina, 
considerado Patrimônio Cultural da Nação e 
um dos mais representativos da gastronomia 
peruana. 

Além da Pachamanca, nossos 
visitantes poderão degustar 
a bebida típica de Cusco 
desde o tempo dos Incas, com 
procedimentos e insumos 
próprios da tradição andina.
Pachamanca estilo Sumaq, 
decorado com folhas frescas de 
huacatay.

Pachamanca estilo Sumaq, 
decorado com folhas
frescas de huacatay.

CAPACIDADE
mín: 2 pessoas

DURAÇÃO
3 horas
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No Sumaq Machu Picchu Hotel os hóspedes 
aprenderão a preparar o Ceviche de truta ao estilo 
Sumaq e nosso coquetel emblemático, dirigidos 
pelos nossos expertos da gastronomia. 

CAPACIDADE
mín: 2 pessoas

DURAÇÃO
45 minutos 

Demostração 
de Ceviche 
e Pisco Sour 
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Sabedoria ancestral
que conservam os Andes

por gerações  

Cusco é um dos lugares do planeta com mais pessoas dedicadas 
a estudar a sabedoria da Pachamama ou Mãe Terra. Nossos 
hóspedes vivem experiências únicas com xamãs autênticos. 
Praticamos rituais enfocados em canalizar a energia, gratidão e 
em pedir proteção aos Apus (nome dado aos espíritos superiores 

das montanhas protetoras). 
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Ritual pago 
a la tierra ou 
Pachamama

Consiste em uma cerimônia de agradecimento aos deuses da natureza, 
entregando à terra diferentes oferendas como folhas de coca, doces, 
cereais etc.  
O xamã invoca aos deuses da crença andina e os assistentes realizam 
seus pedidos à Mãe Terra. 

CAPACIDADE
mín: 1 pessoa

DURAÇÃO
1 hora
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Casamento andino 
“Arac Masin” 

O casamento andino é um ritual ancestral que une o 
casal para toda a vida em corpo, mente e espírito. 
Esta cerimônia tradicional, realizada em um cenário 
místico forma um laço indissolúvel entre o casal e os 
elementos da natureza. 

CAPACIDADE
mín: 2 | máx: 12

DURAÇÃO
1 hora

Tour místico em 
Machu Picchu

Fusão perfeita entre uma experiência cultural e 
mística. Acompanhado por um autêntico xamã, 
iniciará uma viagem em que descubrirá as mágicas 
conexões com a mãe terra e os templos sagrados da 
cidade inca.  

CAPACIDADE
mín: 2 pessoas

DURAÇÃO 
5 1/2 horas
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Penetrar na floresta e
perder-se entre as

riquezas da natureza
Caminhar, descobrir plantas e flores de formas e cores nunca vistos 
antes. Seguir o caminho e de repente encontrar uma cachoeira. 

Fechar os olhos e escutar o que a floresta tem para dizer. Disso se trata 
esta aventura. Desconectar da rotina da cidade para reconectar com
o planeta. O entorno do Sumaq é perfeito para os viajantes que 

apreciam a natureza. 
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Caminhada na 
natureza 

A fascinante biodiversidad de Machu Picchu promete 
uma série de atrativos e enigmáticas paisagens 
carregadas de energía e aventura.

Experiências
Sumaq Kids 

No Sumaq Machu Picchu Hotel criamos divertidas 
experiências para os pequenos aventureiros. 
Entre elas, poderão escolher ser um explorador no 
santuário de Machu Picchu ou tornar-se um mini chef 
do hotel por um dia.
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Tour aventuras com 
Allco e seu amigos 
em Machu Picchu  

Sabemos que viajar com crianças é uma aventura 
maravilhosa. Graças a este tour os mais pequenos 
aprenderão sobre a cultura inca e compartilharão 
com seus pais uma experiência única, explorando 
juntos as maravilhas da cidade Inca. 

AULAS DE MINI CHEF 

Em companhia do nosso chef, os 
pequenos entrarão no mundo da 
confeitaria e descobrirão deliciosas 
receitas para fazer biscoitos com 
ingredientes andinos como a kiwicha, 
maca e a quinoa. 

CAPACIDADE
mín: 2 | máx: 8

DURAÇÃO
45 minutos

CAPACIDADE 
mín: 2 | máx: 6

DURAÇÃO 
4 horas
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GASTRONOMIA

MISTICISMO 

Nossas Experiências
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