






Recepção





Suquy Café & Bar





Qunuq Restaurante







Corredores



Terraço



Sumaq Deluxe



Sumaq Deluxe duplo



Sumaq Deluxe triplo



Sumaq Deluxe com vista ao jardín



Sumaq Deluxe 
Familiar

4 confortáveis camas full size. Ideal para 8 pessoas: 4 adultos e 4 
crianças.





Junior Suíte





Suíte Imperial













Aqlla Spa





Demonstrações 
Culinárias

• Degustação de ceviche
• Pisco sour
• Receitas

Duração:  45 minutos
Horario:   11:00 am e 2:00 pm
Capacidade:  min: 2 | máx: 25



Tour
cultural

• Um passeio pelas instalações do 
nosso hotel, onde você irá 
descobrir as histórias por trás de 
cada peça representativa da nossa
cultura. 

Hora de reunião no saguão do hotel: 13:30 h. e 17:30 h.
Duração: 25 minutos 
Participantes:  Mínimo: 2 | Máximo: 6 hóspedes.



Experiências 
Sumaq kids

• Roupão e pantufas
• Fronhas dos travesseiros 

desenhadas com Allco na cama 
das crianças.

• Cartão de boas vindas no quarto
• Boas Vindas especial: suco de 

fruta da estação e cookie 
preparado com farinha de 
amêndoas e chips de chocolate.

• Serviço de cobertura com 
chocolate quente e bolo do dia.

• Ficha de registro temática
• Café da Manhã kids
• A hora dos contos andinos
• Aulas de Mini Chef
• Empréstimo de jogos de mesa



Aulas de mini chef Duração:   45 minutos
Horario:      11:00 am
Capacidade:  mín: 2 | máx: 10

• Todos os ingredientes
• Os utensilios de cozinha
• Avental de mini chef
• Receitas e degustação



A hora dos
contos andinos

Duração:        45 minutos
Hora:              3:00 pm
Capacidade:  mín: 1 | máx: 10

• Ambiente decorado com velas
• Mantas
• Almofadas



Aventura com Allco
e seus amigos em 
Machu Picchu 

• 2 guias de turismo (1 para os pais e 
outro para a criança)

• Tickets de ingresso à Machu Picchu
• Tickets de ônibus (ida e retorno)
• 1 Kit de explorador 
• Box lunch

Importante:
Idade: de 6 a 11 anos
Dificultade: Baixa

Duração:     4 horas
Capacidade: mín: 2 adultos | mín: 2 crianças.





Casamento andino -
Arac Masin

• Xamã
• Intérprete privado
• Arranjos florais: arco 

e tapete de flores
• Buquê
• Oferenda

• Trajes típicos para os noivos 
(opcional)

• Um terraço privado
• Espumante para o brinde
• Souvenir para os noivos

Duração:     1 hora
Capacidade:  min: 2 | máx: 12



Oferenda à Pachamama
(Mãe Terra)

• A presença de um xamã autêntico
• Um intérprete
• Ambiente privado
• As oferendas
• Decoração mística

Duração:        1 hora
Capacidade:  min: 1 | máx: 12



Tour místico em
Machu Picchu

• Ingresso para o Parque 
Arqueológico de Machu Picchu

• Tickets de ônibus (ida e retorno)
• Acompanhamento de um xamã
• Um guia privado
• Box lunch
• Kit místico Pachamama

Duração:     5 1/2 horas
Capacidade:  min: 2 | máx: 8
Dificultade: Média



Degustação de chichas 
dos Andes

Duração:     30 minutos
Capacidade:  min: 2 | máx: 12

• Degustação de chicha de jora e “frutillada”
• Degustação de queijo e chips de batatas 

nativas.



Demonstração de culinária
Pachamanca

• Demonstração do preparo da 
Pachamanca

• Almoço
• Brinde com chicha de jora

Duração: 3 horas 
Capacidade: min: 2 | máx: 25





HUAYNA PICCHU Duração: 4 horas  |  Dificuldade: Alto

Caminhadas pela Natureza



VALE DE MANDOR  Duração: 4 horas  |  Dificuldade: Media

Caminhada ao Vale de Mandor



SANTUÁRIO DE MACHU PICCHU |  Duração: 3 horas   |  Dificuldade: média



Menu Degustação 
Romântico “Munayki”

• Menu Temático de 6 tempos 
• Uma garrafa de espumante
• Serviço personalizado no terraço privado.
• Decoração com rosas e velas aromáticas
• Brinde especial para os noivos.

Duração:        2 horas
Capacidade:  min: 2 | máx: 20



Menu Degustação 
“Sabores  dos Andes” 
Apucc Mikhuna

• Almoço ou jantar degustação de seis tempos: 
2 entradas, 2 pratos principais e 2 sobremesas.

• Serviço especial de chef, 1 maitre e garçons.
• Serviço em terraço particular
• Uma garrafa de vinho da casa

Duração:        2 horas
Capacidade:  min: 2 | máx: 20



Visita ao cultivo de 
tubérculos nativos
em chinchero

No fértil Vale Sagrado dos Incas, especialmente em Chinchero
se desenvolve a nossa experiência vivencial de contato com a 
agricultura e a gastronomia local. Você vai descobrir um modo 
de vida autêntico das comunidades, suas tradições, culinária e a 
memorável paisagem ancestral dos Andes.



Degustação de 
destilados de 

cana dos andes

Queremos mostrar ao mundo a 
tradição e os verdadeiros sabores
andinos, por isso empreendemos

uma nova viagem gastronômica que 
começa com a explicação da origem

dos destilados de cana, a 
degustação, as variedades de 

destilados extraídos dos Andes de 
Cusco e Apurímac (Cana alta jovem
azul e verde, cana repousada, cana
botanizada e Matacuy), e finalmente
a degustação de 1 coquetel à base 

deste insumo.



Degustação de 
cafés orgãnicos

Uma verdadeira experiência da 
gastronomia sustentável, graças a 

esta nova atividade culinária, na qual 
poderão ser degustadas quatro
variedades de cafés orgânicos: 

Quilla Aromatizado, Quilla Gourmet, 
Kero e Bisetti “Somente para 

fumantes”.



A Gastronomía Sumaq e
as comunidades

Passamos incontáveis horas nas comunidades locais com o objetivo de obter 
os ingredientes mais frescos e, consequentemente ajudamos 
no desenvolvimento de vários povoados. O resultado é um menu com 
deliciosas opções que utilizam uma variedade de produtos de origem local 
que foram cultivados e colhidos com amor pelas pessoas de sua própria terra.



Os cogumelos 
tipo Ostras

Associação Conchacalla
Distrito: Izcucacha
Provincia: Anta
Altitude: 3345m



As batatas nativas Associação Yanacona Sector Huatata
Distrito: Chinchero
Provincia: Urubamba
Altitude: 3754m



Somos membros da prestigiosa Comunidade 
CulináriaVirtuoso 2019, que nos reconhece como um dos 
melhores expoentes gastronômicos por ressaltar 
milenários ingredientes dos andes e entregá-los como 
experiências gastronômicas a nossos viajantes.



Aliados en 
bioseguridad

• Convênio de certificação de bioseguridade com 
Bureau Veritas.

• Todos os nossos funcionários usarão produtos
de proteção adecuados por áreas.

• Haverá bandejas de desinfecção de calçados
• Se realizará desinfecção das bagagens
• Redução de papelaria e utilização de códigos

QR para acceder a nossa informação.
• Uso de software para obter a trazabilidade

na aplicação dos protocolos.
• Medição de temperatura tanto dos hóspedes

quanto dos trabalhaores do hotel.
• Redução da capacidade em nossas diversas

áreas.
• Fornecimento de gel nas áreas comuns e 

quartos
• Distanciamento de um metro e meio
• Convênio com clínicas e médicos na

área de Machu Picchu Pueblo 
para atender urgências.

• Capacitações sobre os protocolos covid19



Comunidade Culinária 
Virtuoso 2019

Hotel credenciado desde
Outubro 2015

Hotel credenciado desde
Maio 2016

Hotel credenciado desde
Maio 2016

Membro do programa Travel 
Leaders Group 2020 select 

Hotels & resorts



Sumaq, o melhor Hotel em 
Machu Picchu 

de Travel + Leisure
por World Best Awards 2018

Condé Nast traveler 
Readers´ Choice 

Awards 2019
Top 10 de melhores hotéis da 

América do Sul

“Corredor da Fama” 2018 
Certificado de Excelência 

Tripadvisor de 2012–2019

Peru´s Leading Luxury
Boutique Hotel 2018

Sumaq Machu Picchu Hotel



Toll free number US & CANADA +1 866 847 566
BRASIL 0 800 7618 744
Visite-nos em sumaqhotelperu.com
Clique para ver os nossos comentários no Tripadvisor

JULIANA OLIVEIRA
Gerente Comercial
joliveira@sumaqhotelperu.com

ANGIE CLAVIJO
Gerente Geral
angiecb@sumaqhotelperu.com

www.sumaqhotelperu.com
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