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TROPIC COLLECTION
Bem-vindo à
Tropic Collection! 

Na Tropic, fazer turismo do jeito certo tem tudo a ver conosco. 
Mantendo as pessoas no centro de tudo o que fazemos, buscamos 
proporcionar aos nossos viajantes experiências autênticas, 
enquanto nos mantemos fiéis aos valores do turismo responsável. 
Sentimos orgulho do nosso compromisso de empoderar a população
local, oferecendo experiências inclusivas e sustentáveis garantidas
por nossa certificação “Preferred by Nature”™.

O que começou com uma profunda conexão com a comunidade 
Huaorani, na Amazônia Equatoriana, evoluiu com os anos à medida
em que fomos cultivando valiosos laços com pessoas e lugares 
especiais nos diferentes destinos da América do Sul. Esta profunda
intuição e expertise nos permite garantir experiências genuínas, 
inspiradoras e livres de preocupações, onde nossos exclusivos 
trekkings lodge-to-lodge não são exceção!
 

Então, relaxe, acomode-se, e desfrute 
dessa jornada, enquanto fazemos seus
sonhos de viagem se tornarem realidade.



HISTÓRIA -
THE ANDEAN LODGES
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Em meio a um dos ecossistemas montanhosos mais 
primitivos e remotos do Peru, onde a agricultura é 
praticamente inexistente, comunidades andinas se 
especializaram no pastoreio de lhamas e alpacas para 
o transporte de mercadorias através das montanhas, 
uma tradição passada de geração em geração
há séculos. Infelizmente, o número de llamichus 
e pacocheros (criadores de lhamas e alpacas) foi 
sucumbindo com o tempo conforme novos métodos 
de transporte foram desenvolvidos, ameaçando 
este costume lendário. Estas mesmas comunidades 
também são herdeiras de fascinantes técnicas 
ancestrais de tecelagem, mas sua localização isolada
e o difícil acesso aos mercados resultou em uma 
forma de arte quase perdida.

Existem apenas 
alguns poucos 
lugares no mundo 
onde as tradições 
milenares ainda
se mantém vivas.
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Ao ver sua rica herança minguar com o tempo, estas
comunidades decidiram buscar uma forma de aprimorar
seus meios de subsistência sem sacrificar sua cultura e 
estilo de vida tradicional. Eles expressaram sua vontade
de se envolver na prática turística e nos trekkings, iniciativa
que deu origem ao conceito único do empreendimento 
Andean Lodges.

No tempo dos Incas – quando camelídeos eram utilizados 
para transportar mercadorias através de seu extenso 
sistema de caminhos – foram erguidos ao longo do trajeto
construções básicas chamadas tambos, as quais serviam
como refúgio e ponto de pernoite para os pastores e seus 
animais. Foi isso que inspirou a ideia de desenvolver uma 
nova rota de trekking que utilizasse lodges inspirados nos
tambos, onde as lhamas e alpacas criadas nas comunidades
vizinhas pudessem servir como animais de carga. Assim,
o ambicioso projeto teve início e, após quatro anos de árduo
trabalho de construção – enfrentando as dificuldades 
da localização – os lodges se tornaram realidade. E a 
população local está ansiosa para colocar seu abrangente 
treinamento em ação.
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Os Andean Lodges têm uma história de resiliência, cujo 
combustível é a determinação de salvaguardar uma herança 
ancestral. Como um empreendimento turístico em meio a 
uma comunidade rural, é fundamentalmente orientado para a 
sustentabilidade: se esforça para gerar um impacto positivo 
duradouro, tanto ambiental quanto socialmente. A operação 

oferece oportunidades para os moradores trabalharem de forma
equitativa em suas áreas de especialização tradicional, melhorando
seus meios de subsistência e permitindo que as gerações futuras 
continuem a se orgulhar de sua cultura. E agora, a Tropic está 
assumindo a liderança como o aliado ideal para promover
e compartilhar essa experiência única na vida com o mundo. 



APU AUSANGATE
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Com uma beleza imponente e de tirar 
o fôlego, o pico nevado do Ausangate 
se eleva a 6.372 metros – é o quinto 
mais alto do Peru e o mais alto da 
Cordilheira de Vilcanota. Para o povo
andino, entretanto, este pico majestoso
é mais que isso:

uma divindade 
sagrada, ou Apu, 
que protege a 
região de Cusco.
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Na cosmovisão andina, os Apus são divindades das 
montanhas e líderes espirituais. O Ausangate é considerado
a mais importante delas, é o criador das águas, pois dá vida 
ao Rio Vilcanota, o qual, por sua vez, em sua passagem pela
Pachamama (Mãe Terra) torna as terras férteis conforme 
vai fluindo em direção à vasta bacia amazônica. O povo 
andino acredita que essas águas retornam a cada noite na 
forma de estrelas e reabastecem os lagos e o gelo sagrado 
da montanha.

Além de sua importância espiritual, a região onde repousa
o Ausangate possui um incrível valor biológico, abrigando
geleiras e servindo de apoio para uma série de ecossistemas.
Declarado Área Regional de Conservação desde 2019, é
lar de diversas espécies de flora endêmicas e vida selvagem
espetacular, com mais de 110 espécies de pássaros – 
incluindo o ganso andino, o majestoso condor andino, beija-
flores gigantes e aves migratórias de terras úmidas - bem 
como belas vicunhas, viscachas, raposas e o esquivo gato 
andino, uma espécie ameaçada de extinção.

Não é surpresa, então, que preservar o
Apu Ausangate e as áreas que o cercam 
seja de extrema importância para as 
comunidades vizinhas - e para nós também!
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APRESENTAMOS:
AS COMUNIDADES DE
CHILLCA E OSEFINA

Desde tempos muito antigos, as escassas comunidades que cercam o
Apu Ausangate viveram uma vida de pastoreio. Localizadas a sudeste
da geleira, Chillca e Osefina são duas das últimas comunidades de
pastoreio de lhamas e alpacas na região. Elas também são conhecidas
por seus tecidos coloridos: usando técnicas antigas de tecelagem, 
os fios da lã de alpaca são cuidadosamente tingidos à mão utilizando 
pigmentos naturais e trabalhados em um tear de alça traseira, 
adornados com temas da vida cotidiana e ícones espirituais.
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Na luta por sua sobrevivência, os membros destas 
comunidades se voltaram para o turismo como
uma ferramenta para preservar seu patrimônio
e melhorar seus meios de subsistência. Todos os 
moradores envolvidos no projeto Andean Lodges 
receberam amplo treinamento nos diferentes 
aspectos da hospitalidade, abrangendo desde 
habilidades organizacionais até gerenciamento
de resíduos, reciclagem, culinária e limpeza. Estas
competências, aliadas ao seu imensurável cuidado, 
dedicação e entusiasmo em partilhar os seus 
conhecimentos, fazem deles os anfitriões ideais 
para esta aventura e, sem dúvida, tornarão esta 
experiência - já memorável – em algo ainda mais 
especial. Você encontrará dois membros das 
comunidades em cada lodge, responsáveis por 
cuidar da propriedade e garantir que sua estadia 
seja a mais calorosa e feliz possível.

Atualmente, além de atuar ativamente nas pousadas 
e nas trilhas, Chillca e Osefina são donas de cerca 
de 20% do empreendimento, o que tem permitido 
fazer melhorias na educação e infraestrutura das 
comunidades.



Page. 12

Seus guias
Seu grupo viajará com dois guias especializados,
cavalos disponíveis quando nossos hóspedes 
quiserem fazer o percurso com mais facilidade, 
além de uma equipe de talentosos cozinheiros, 
carregadores e equipe de limpeza – e, claro, as 
simpáticas lhamas e alpacas!
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Apesar de sua proximidade com mecas 
turísticas como Machu Picchu e Cusco, 
nosso circuito de trekking e lodges está 
em uma região montanhosa intocada e 
remota - os lodges são, na verdade, alguns 
dos mais altos do mundo! Localizados 
entre 4.350 e 4.850 metros acima do 
nível do mar, todos os quatro estão a uma 
distância de um dia a pé um do outro, 
alcançáveis em seis horas, no máximo. 
E, claro, todos eles possuem vistas 
impressionantes para os picos nevados, 
geleiras e o mítico Apu Ausangate.

NOSSOS
LODGES
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Construídos em sua maioria com pedras locais e madeira de eucalipto,
os lodges ecológicos estão perfeitamente integrados com a natureza
local. Com capacidade para 16 hóspedes, oferecem oito quartos duplos
com móveis de mogno simples e funcionais, camas confortáveis com 
cálidos edredons de penas e cobertores de lã de alpaca, e banheiros 
privativos com chuveiros. As áreas comuns são aconchegantes e 
intimistas, com lareiras que convidam para uma boa roda de conversa 

sobre as histórias de viagem. A localização remota não permite 
eletricidade, mas o gás propano é usado para banhos quentes
e cozinhar, enquanto velas e lanternas solares contribuem para o 
ambiente aconchegante. A comida, onde as estrelas são os produtos 
locais, é deliciosa - você não vai acreditar que está jantando em 
um chalé remoto na montanha a mais de 4.300 metros sobre o nível
do mar. 
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E o melhor:
não importa 
onde você 
esteja no lodge, 
você terá vistas 
panorâmicas 
espetaculares 
da imponente 
cordilheira
de Vilcanota.
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CHILLCA TAMBO
Ponto de partida da trilha 
Apu Ausangate, o Chillca 
Tambo está localizado a uma 
altitude de 4.350 metros, 
no amplo vale do nevado de 
Quencomayo. Com belas 
vistas de Hatun Jampa, é um 
ótimo local para se aclimatar e 
apreciar alguns dos campos de 
batata mais altos do mundo.

ANANTAPATA TAMBO
O Anantapata Tambo é o único
que difere em estrutura dos
demais lodges, embora todas as
instalações sejam as mesmas.
Localizado a uma altitude
de 4.730 metros, sua estrutura
de madeira pré-fabricada é
erguida sobre uma sólida
base de pedra. Este lodge de 
um andar foi construído por 
membros da comunidade 
Chillca com o apoio financeiro 
de uma subvenção do governo.

MACHURACAY TAMBO 
Localizado a uma altitude de 
4.850 metros, Machuracay 
Tambo é uma das instalações 
mais altas do mundo deste 
tipo. Aos pés do sagrado 
Ausangate, este lodge também 
pode ser usado como base 
para subir o cume desta 
majestosa montanha coberta 
de neve.

HUAMPOCOCHA TAMBO
O último de nossos quatro 
lodges é o Huampococha 
Tambo, localizado no território 
da comunidade de Osefina, a 
uma altitude de 4.820 metros. 
Os moradores de Osefina são 
hábeis e tradicionais tecelões. 
Você poderá apreciar algumas 
de suas magníficas criações 
têxteis durante sua estadia.

Caminhar na altitude pode demandar 
bastante, mas não se preocupe, nossos 
tambos e seus sorridentes anfitriões se 
encarregarão de proporcionar o descanso 
perfeito para você repor toda a energia 
necessária para a aventura do dia seguinte! 
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Nossos trekkings lodge-to-
lodge oferecem experiências 
inspiradoras e fora do comum, 
e são ideais para se conectar 
com os habitantes locais 
enquanto explora áreas remotas. 
Nosso circuito exclusivo está 
localizado aproximadamente 
100 quilômetros ao sudeste de 
Cusco, e é acessado a partir da 
pequena cidade de Checacupe, 
no Vale de Vilcanota.

NOSSOS
ITINERÁRIOS
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DIA 1: CUSCO - CHILLCA
Uma confortável van nos 
levará ao longo do Rio 
Vilcanota, com uma parada 
para visitar o templo de 
Checacupe antes de seguir 
para o vale de Pitumarca.
A partir dali, uma caminhada 
curta e fácil nos levará até 
o primeiro lodge - Chillca 
Tambo – onde seremos 
recebidos pelos moradores 
locais com música e um chá 
de coca quente.

DIA 2: CHILLCA - 
MACHURACAY
Iniciaremos nosso dia 
caminhando pelo vale 
do nevado de Phinaya. 

Subiremos as Cataratas 
de Pajcha e faremos uma 
parada para um piquenique 
antes de continuar a 
caminhada de 5 horas 
até o Machuracay Tambo, 
cercados o tempo todo 
pelas paredes das geleiras 
e lagoas deslumbrantes. 
Cama quente, anfitriões 
atenciosos e um jantar 
revigorante nos aguardam!

DIA 3: MACHURACAY - 
ANANTAPATA
Hoje cruzaremos nosso 
primeiro e mais alto passo 
pelas montanhas, a mais de 
5.100 metros, onde seremos 
recompensados com vistas 

panorâmicas espetaculares. 
Desceremos ao longo das 
geleiras em direção ao Lago 
Ausangate para almoçar. 
Ao continuar a caminhada, 
veremos uma mudança 
drástica na paisagem à 
medida que as formações
de arenito vermelho entram 
em cena. Depois de um 
grande dia de trekking,
o Anantapata Tambo nos 
espera para um merecido 
descanso.

DIA 4: ANANTAPATA - 
HUAMPOCOCHA
Nosso trekking começa 
encarando outro passo nas 
montanhas, a uma altitude 

de 4.985 metros, seguido
de uma descida rumo 
ao belo Lago Kayrawiwi, 
cercado de impressionantes 
picos e vistas do vale 
mais abaixo. Em seguida, 
continuação para o Cerro 
Laya Grande através do 
enorme Nevado del Inca, 
onde as cores marcantes 
de Vinicunca - a famosa 
“Montanha Arco-Íris” - se 
revelam. Parada para
almoço em meio a esta 
paisagem alucinante
- longe dos bandos de 
turistas - uma experiência 
inigualável. A caminho
de Huampococha Tambo, 
onde passaremos nossa 
última noite, poderemos 

ver gansos andinos fazendo 
seus ninhos nas falésias
e também as formações do 
Apu Labrayani. 

DIA 5: HUAMPOCOCHA - 
CUSCO
Nosso último dia começa 
com um trekking rumo ao 
último passo, desfrutando 
de deslumbrantes vistas 
das montanhas. Então, 
seguiremos ladeira a baixo!
Passaremos por algumas 
formações calcárias 
impressionantes e 
caminharemos até o final 
da trilha, em Congomire, 
onde almoçaremos antes de 
retornar à cidade de Cusco.

TRILHA APU AUSANGATE O centro do itinerário do Andean Lodges é o Apu Ausangate e a 
trilha da Montanha Arco-Íris, uma aventura de tirar o fôlego com 
5 dias e 4 noites de duração ao longo da Cordilheira de Vilcanota. 
Caminharemos bem próximos da montanha sagrada mais alta da 
região de Cusco e teremos vistas incríveis da Montanha Arco-Íris 
- exceto da multidão de turistas! 
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De carro

Caminhada (50 km)

Tambos

Nevada

Colina

Lagoa

Zona
ampliado

Cusco
Cidade

Urcos

Andahuaylillas

UchulluclloChecacupe

CUSCO

Ausangate

Vinicunca

Chillca Tambo
(4.350 m.s.n.m.)

Chillca

Ausangate
(6.372 m.s.n.m.)

Ausangatecocha

Paloma

Alcatauri

Huampococha
Tambo

(4.820 m.s.n.m.)

Nevado Del Inca

Yauricunca

Uchullucllo

Congomire

Sorimani

Tacusuri

Mariposa

Yanajaya

Cochajaja

Huampococha

Colquecruz Cayangate

Hatun Jampa

Pucapunta

Anantapata
Tambo

(4.730 m.s.n.m.)

Machuracay
Tambo

(4.850 m.s.n.m.)
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A tabela a seguir oferece uma visão geral das distâncias, tempo de caminhada e mudança de altitude para cada um dos 5 dias:

Dia Rota De carro Caminhada Distância Dificuldade Min. Alt. Máx. Alt.

1 Cusco - Pitumarca 2.5 hrs. 104 km. 3384 m 3590 m

Pitumarca - Molino Viejo 1 hr. 104 km. 3590 m 4292 m

Molino Viejo - Chillca Tambo 1.5 hrs. 104 km. Baixo 4290 m 4350 m

2 Chillca - Huchuy Phinaya 4 hrs. 104 km. Média 4350 m 4530 m

Huchuy Phinaya - Machuracay 2 hrs. 104 km. Alta 4530 m 4850 m

3 Machuracay - Palomani Passo 1 hr. 104 km. Alta 4815 m 5150 m

Palomani - Ausangatecocha 1 hr. 104 km. Média + 4650 m 5150 m

Ausangatecocha - Anantapata 3 hrs. 104 km. Média 4650 m 4730 m

4 Anantapata - Warmisaya Passo 1 hr. 104 km. Alta 4730 m 4985 m

Warmisaya - Surinicocha 1 hr. 104 km. Média 4792 m 4985 m

Surinicocha - Vinicunca 1.5 hrs. 104 km. Média + 4792 m 4985 m

Vinicunca - Huampococha 2.5 hrs. 104 km. Média 4900 m 4985 m

5 Huampococha - Huampoccasa 1 hr. 104 km. Alta 4820 m 4960 m

Huampoccasa - Congomire 3.5 hrs. 104 km. Média + 3965 m 4960 m

Congomire - Cusco 3 hrs. 104 km. 3384 m 3965 m
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ITINERÁRIOS 
ALTERNATIVOS
E SAÍDAS FIXAS

Com base no itinerário central 
de 5 dias e 4 noites, oferecemos 
opções de trekkings mais 
curtos: o de 3D/2N, por exemplo, 
foca no Apu Ausangate e 
termina após vencer o passo de 
Palomani, enquanto o itinerário 
de 2D/1N tem como destaque
a Montanha Arco-Íris. Você tem
também a oportunidade de 
estender sua aventura e ficar um 
dia a mais em alguns dos lodges! 
Além disso, alguns de nossos 
itinerários oferecem saídas 
particulares e fixas:   

Itinerário Saídas Fixas

2 dias / 1 noite: Vinicunca – Montanha Arco-Íris [link] PVT X

3 dias / 2 noites: Passo Palomani [link] PVT/SIB Sextas-feiras

3 dias / 2 noites: Pururaucas, guardiões do Ausangate [link] PVT X

4 dias / 3 noites: Três Tambos [link] PVT X

5 dias / 4 noites: Trilha Apu Ausangate e Montanha Arco-Íris [link] PVT/SIB Sextas-feiras

6 dias / 5 noites: Montanha Hatun Hampa [link] PVT/SIB Quintas-feiras

7 dias / 6 noites: Trilha dos pastores [link] PVT X
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Embora façamos nosso melhor para garantir que sua experiência 
de trekking no Ausangate corra bem, há alguns pontos que você 
deve considerar para fazer uma boa preparação.

ANTES DE 
SUA VIAGEM
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PREPARAÇÃO FÍSICA
Ainda que as distâncias percorridas não
sejam muito exigentes, estar em boas
condições físicas e de saúde certamente
o ajudarão a aproveitar da melhor 
forma esta aventura, devido às grandes 
altitudes. Recomendamos que comece 
a se preparar algumas semanas antes da
viagem aumentando gradualmente seu
nível de condicionamento cardiovascular
até o momento de sua partida. Exercícios
como andar de bicicleta, subir escadas 
e correr contribuirão para preparar 
seu corpo para a caminhada. Também 
temos cavalos disponíveis caso nossos 
hóspedes prefiram tomar as atividades 
de forma mais leve.

ACLIMATAÇÃO
Independentemente da idade ou condição
física, a altitude pode afetar cada pessoa
de forma diferente, motivo pelo qual a 
aclimatação é essencial e não deve ser 
nunca negligenciada. Permita-se, pelo 
menos, um período de aclimatação de 3 
a 4 dias em altitudes mais altas - Cusco, 
Vale Sagrado e Machu Picchu são ideais 
para essa finalidade. É importante 
descansar bastante na chegada e não
sobrecarregar o corpo: caminhe devagar,
faça refeições leves e beba bastante água
e chá de coca para ajudar a reduzir os 
incômodos iniciais. Também pode ser 
uma boa ideia pesquisar opções de 
medicamentos para o mal da altitude.

CLIMA
Na altitude, temos duas estações: a seca
e a úmida. A segunda traz muita chuva
e neve, e vai do final de novembro até o
início de março. Embora as temperaturas
médias diurnas não variem muito no 
decorrer do ano, pode haver mudanças 
consideráveis entre as temperaturas 
diurnas e noturnas. Geralmente é 
quente e agradável durante o dia, 
mas especialmente durante as noites 
de inverno (junho a setembro) a 
temperatura pode cair abaixo de 0 ºC. 
Mas não se preocupe, nossos lodges 
são perfeitos para um descanso quente 
e reparador todas as noites antes da 
aventura do dia seguinte.

QUANDO VIR
Nossos trekkings operam apenas entre 
abril e outubro, a fim de evitar a estação 
úmida. Mas cabe informar, no entanto, 
que pancadas de chuva ocasionais 
podem nos surpreender em qualquer 
época do ano.
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O QUE TRAZER
Nossas simpáticas lhamas vão carregar seus pertences de um lodge para o outro. Mas tenha em mente que há um peso limite 
e, por isso, você deve levar apenas o estritamente necessário. Além disso, você deve trazer uma mochila pequena (aprox. 20 L) 
para itens essenciais que você usará durante as caminhadas, como água, lanches, câmera e agasalho. Você mesmo levará esta 
mochila, por isso, sugerimos que tenha, no máximo, 5 quilos!

Veja aqui uma lista sugerida para ajudá-lo a preparar sua bagagem:

• Roupa de baixo térmica (camisetas 
de tecido absorvente, leggings e/ou 
ceroulas)

• Camisetas de trekking de manga 
comprida de secagem rápida (uma por 
dia)

• Jaqueta térmica com capuz de lã 
• Calças de caminhada com zíper - de 

secagem rápida
• Jaqueta
• Parka com capuz Gore-tex / 

impermeável
• Calça impermeável
• Chapéu com proteção UV/boné
• Gorro ou faixa de cabeça
• Bandana, balaclava ou faixa de pescoço
• Luvas de lã
• Luvas impermeáveis

• Meias de trekking e forradas
• Botas de caminhada impermeáveis 

até o tornozelo (certifique-se de que 
estejam bem amaciadas, mas não 
com solas desgastadas)

• Par de sapatos ou sandálias para ducha
• Roupa térmica e gorro de lã para dormir
• Garrafa de água de 1 litro ou copo 

térmico
• Necessaire com produtos de higiene 

pessoal (não é necessário trazer 
sabonete ou xampu - fornecemos 
produtos orgânicos em todos os lodges)

• Bastões de trekking (podem ser 
alugados facilmente na cidade de 
Cusco)

• Protetor solar e protetor labial (FPS 50
 ou superior)

• Creme hidratante
• Óculos de sol transpassados com 

proteção UV
• Farol de led com bateria extra
• Câmera (com bateria extra) e cartões 

de memória
• Binóculos leves
• Carregador solar portátil (o frio pode 

diminuir consideravelmente a vida útil 
da bateria de seus equipamentos)

• Kit médico básico (acetazolamida, 
antiácido, medicamentos para 
estômago e diarreia, analgésicos, 
pastilhas para a garganta e 
medicamentos pessoais)

• Doleira e dinheiro para gastos pessoais
 em Soles (preferencialmente notas 

S/.10 e S/.20)

E, claro, não 
esqueça de 
levar sempre 
com você: 
passaporte, 
cartão
de migração 
e seguro 
viagem.
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Estamos falando sério quando dizemos que esta
é uma experiência que vai mudar a sua vida!

A aventura dos Andean Lodges é uma imersão
genuína na cosmovisão andina e sua cultura: 
você vai explorar uma região onde as tradições
ancestrais perduram e os moradores locais estão
ansiosos para dividir com você sua profunda 
ligação com a natureza e as montanhas majestosas
que os cercam. Você poderá pisar em terras 
remotas onde paisagens em constante mudança
oferecem uma beleza constante e avassaladora, 
sempre sob o olhar protetor da montanha mais 
sagrada dos Andes: o Apu Ausangate.

POR QUE 
RESERVAR
ESTA VIAGEM
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Embora caminhar na altitude possa ser
desafiador, você encontrará cama confortável,
um banho quente, comida para repor as 
energias e anfitriões sorridentes em cada um 
de nossos lodges.

Não é todo dia que você tem a oportunidade 
de compartilhar uma experiência de trekking 
com alguns dos poucos pastores e criadores 
de lhamas e alpacas remanescentes. E a 
melhor parte é que, ao fazê-lo, você contribui 
ativamente para a preservação das antigas 
tradições das comunidades de Chillca e 
Osefina, impactando positivamente seu 
desenvolvimento. O empreendimento Andean
Lodges está profundamente comprometido 
com o turismo sustentável e socialmente 
responsável, e o projeto até agora criou
24 empregos em tempo integral e mais de 
70 empregos ocasionais para membros da 
comunidade. Além disso, criou um mercado 
para seus produtos de carne e lã de alpaca, 
bem como para seus deslumbrantes têxteis 
tradicionais, elaborados à mão pelas 
experientes tecelãs dessas comunidades.
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Esta viagem cativante 
vai alimentar a sua alma:
você experimentará 
uma conexão autêntica 
com outras culturas, com
a natureza e consigo 
mesmo. Quando a 
viagem chegar ao fim, 
você sairá com uma 
poderosa sensação
de realização e com
o coração pleno.




