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EL LODGE 

Titilaka, um moderno albergue localizado numa península particular nas margens 
do lago Titicaca do Peru, oferece um luxuoso refúgio onde você poderá  explorar 
os deslumbrantes recursos naturais, culturais e históricos desta exuberante e 
fascinante região mística. 

Rodeado de uma paisagem exótica e uma geografia antiga, o desenho  e o 
conforto contemporâneo de Titilaka nos intriga com a paisagem ao seu redor, o 
conceito arquitetônico de Titilaka está estreitamente vinculado a um lugar especial 
rústico localizado entre a água, as montanhas e o céu. O hotel não é só um 
albergue acolhedor cheio de conforto, segurança e elegância é também um lugar 
moderno com atenção e serviços de primeira, senão também um lugar criado 
para fazer parte da magnífica paisagem e o seu meio ambiente, rendendo 
homenagem a quem deseja apreciar, conhecer e vivenciar as culturas do lago 
Titicaca. 

Titilaka é também um lugar especial com vistas espetaculares que inspiram e 
atraem a cada visitante a contemplar, explorar e desfrutar de uma sensação de 
paz tranquilidade e harmonia consigo e com a natureza, sentir toda essa beleza 
que emana nosso ser. A 3,600 metros sobre o nível do mar, estamos muito mais 
perto do céu. 

O albergue tem 2 andares oferece 18 quartos com vista ao lago, olhando a 
Taquile e Amantani até o norte a cordilheira Real Boliviana até o leste, assim 
como o lago Titicaca, que se extende até o leste e o oeste no extremo norte da 
península se encontra o cais, ponto de partida das embarcações locais e das 
excursões. 

Titilaka tem consciência dos cuidados e da relação do homem com o meio 
ambiente, fazendo com que a passagem dos visitantes nesse local seja de muita 
harmonia e respeito a natureza, causando assim o mínimo impacto ambiental, o 
hotel utiliza fontes de energia hidroelétrica, gás natural, produtos locais e emprega 
trabalhadores na sua maioria nativos. 
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Os intérpretes se enfocam na divulgação e o conhecimento de práticas de 
conservação, o que favorece as tradições locais, seus costumes e sua cultura. O 
hotel participa de atividades com a comunidade local em diversos projetos de 
desenvolvimento socioeducativos e de preservação. Estas oportunidades estão 
disponíveis para os hóspedes. 
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Localização  

Os visitantes muitas vezes o compara com as terras altas da Escócia ou da 
Patagônia. 

Titilaka está estrategicamente situado numa comunidade rural do sul de Puno (A 
principal cidade da Rivera peruana do lago), rodeado de pequenas aldeias as 
culturas Quechua e Aymara. 

O lago Titicaca é um lago navegável mais alto do mundo a 3,810 metro de altura 
a nível do mar e cobre uns 8.300 quilômetros quadrados (3.200 milhas 
quadrados), tem uma profundidades de 107 metros e 80 km (50 milhas) de 
largura. 

 

 

  



   
  

4 

ACCESO E TEMPOS DE PERCURSO 
 

 
 

Tempos de viagem a Puno. 

• Desde Cusco: voo de 30 minutos (2 voos diários) de ônibus ou de carro 6 
horas ou 10 horas de trem (The Andean Explorer). 
• Desde Lima: Voo de 90 minutos (4 voos diários). 
• Desde Arequipa: De ônibus ou de carro 6 horas. 
• Desde a fronteira com Bolívia a 2 horas de ônibus ou carro. 

Distancias a Titilaka. 

• Do aeroporto de Juliaca: 76 km (47 milhas) 90 minutos. 
• Da estação de trem ou ônibus: 36 km (22 milhas) 40 minutos.  
• Da fronteira com Bolívia: 126 km (78 milhas) 60 minutos. 
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Facilidades                                                      

O hotel está desenhado como um albergue de experiências ou ponto central para 
facilitar a exploração e maximizar a exposição do lago, da natureza e o estilo de 
vida local. Todos os serviços e instalações foram desenhados para o bem estar 
dos seus hospedes. 

• 4 hectares e duas praias particulares numa península particular. 
• 18 habitações totalmente equipadas com vista ao mar. 
• Terraços envolventes  cobertos sobre a água e passarelas. 
• Recepção, áreas de descanso 3 salões, restaurante e bar completamente 

equipado com uma excelente e variada bodega de vinhos da região. 
• Sala de entretenimento e leitura com TV a cabo, livros, jogos e DVD’S. 
• Pequeno cais. 
• Sala de massagem. 
• Boutique, situada no salão principal do hotel, oferecendo roupas de grife 

da moda criadas por  estilistas locais, conhecidos no Peru. 
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(térreo) 

Serviços  

 

• Duas saídas diárias com uma seleção de 15 excursões no Peru e 2 excursões em 
Bolívia. 

• Programas interativos de conservação natural e social. 
• Uma loja  totalmente equipado com caiaques, remos, canoas canadenses e 

embarcações pesqueiras, também bicicletas a disposição. 
• Veículo particular para traslados por terra e excursões organizadas. 
• Botes a remo para chegar às ilhas e arrecifes que estão pertos. 
• Aroma a flores frescas no hotel e velas acesas ao anoitecer. 
• Serviço personalizado com experiência para ajudar a organizar os detalhes de sua 

viagem. 
• Serviço de camareira e lavanderia às 24 horas. 
• Serviço de limpeza três vezes ao dia. 
• Enfermeira disponível; primeiros auxílios e oxigênio disponível em todo momento, 

acesso fácil a 40 minutos de um hospital local. 
• Os hóspedes podem jantar em seu quarto, ou no restaurante principal, nos 

terraços ou estilo (piquenique) mais excursões. 
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• A comida é servida por mordomo que oferece ingredientes locais incluindo: Truta 
do lago, produtos locais e pratos de fusão andina-contemporânea, influenciados 
pela sofisticada cozinha peruana e espécies andinas. 

• Oferece aos hóspedes especiais do dia uma carta variada. Café da manhã 
completo servido desde o amanhecer até às 10 horas da manhã, incluindo pães 
locais, queijo, frutas e opções com ovos. O almoço e aperitivos se servem desde 
ao meio dia até às 3:00 horas da tarde, à tarde chá entre às 4:00 horas da tarde e 
às 5h e 30min da tarde. Coquetéis entre às 5h e 30min da tarde e às 7:00 horas 
da noite e o jantar se servem desde às 7:00 horas da noite, uma seleção de 
criativos aperitivos são oferecidos durante todo o dia, coquetéis ao entardecer 
servidos no salão do hotel, na praia ou na sua saída da excursão. 

• Serviço de bar disponível durante todo o dia, coquetel, happy hour de 5h e 30min 
da tarde até às 7 horas e 30min da noite. 

• Massagem no seu quarto disponível, e um catalogo com várias sugestões de 
massagens sugeridas. 

• Serviço para crianças: como albergue que recebemos crianças, nossas atividades 
e excursões são preparadas e criadas para o público infantil. O pessoal está 
treinado e capacitado e acostumados a trabalhar com crianças de diferentes 
idades e nacionalidades, não se recomenda bebés, ou crianças menores de 5 
anos de idade. Os berços e serviços de babá estão disponíveis com antecipação 

• Conexão total incluindo serviço de chamadas internacionais, conexão a internet 
sem fio (Conexão via satélite) assim como cobertura de telefone celular. 

 

Habitações  

O hotel conta com dezoito habitações, com uma excepcional vista do lago que se 
encontra distribuído em três níveis conectados por um corredor central. Cada habitação é 
desenhada para receber bastante iluminação natural e estão equipados com um banheiro 
como tudo que você necessita para fazer de seu banho um momento para relaxar. Os 
banheiros foram desenhados pensando no seu conforto e relax, com moveis modernos, 
decorados com o estilo local e um toque refinado de seus tecidos e flores da região. 

Cada habitação se encontra totalmente equipada com o seguinte: 

• Cortinas, iluminação onde você pode controlar a iluminação desejada, lamparina 
de leitura individual. 

• Controle individual da temperatura do ambiente por cada andar iluminado, a roupa 
de cama inclui, algodão puro de primeira qualidade, cobertores individuais e 
travesseiros. 

• Minibar completo de cortesia. 
• Estação para iPod, iPhone. 
• Cofre pessoal.     
• Produtos orgânicos para o banheiro. 
• 2 telefones. 
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• Mesa para o café. 
• Escritório e amplo closet.  
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Habitação king 
 

 
4 Habitações King (28 metros quadrados / 301 pés quadrados) localizado no terreo e primeiro 
andar, oferecem uma cama tamanho king e um sofá cama. O banheiro temos um chuveiro e o 
vaso sanitário. 
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Habitação Amanhecer 
 

 
8 habitações amanhecer (30-40 metros quadrados / 322-430 pés quadrados) no primeiro 
e segundo andar. O banheiro temos um vaso sanitário e uma banheira confortável. 
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Habitação Entardecer 

 
4 Habitações Entardecer (29-47 metros quadrados / 305-505 pés quadrados) localizados 
primeiro e segundo andar em frente a uma paisagem ao Oeste ao pôr-do-sol. O banheiro 
temos uma banheira  para o seu maior conforto. 

 

 

 

 

 

 

 

Habitação Corner (Esquina) 
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2 Habitações Corner (38-43 metros quadrados / 409-463 pés quadrados) no segundo 
andar com duas janelas como as melhores vistas disponíveis. Estas habitações contam 
com uma suíte, na suíte temos uma deliciosa banheira para relaxar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Quadro de habitações  

Número 
Habitação 

Categoría 
Habitação 

Área 
(m2) 

Área 
(pés 

quadrados) 

Cama Banheiro Outros 

102 King 28.12 303 1 Dois lavatório  
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Tamanho 
King 

aberto. 
Vaso Sanitario 
Independiente 

 e chuveiro 
104 King 29.72 320 1 

Tamanho 
King 

Dois lavatório 
aberto. 

Vaso Sanitario 
Independiente 

 e chuveiro 

Acesso para 
Portadores 

de 
capacitações 

especiais 
201 Amanhecer 34.33 370 1 tamanho 

king e 
Sofá cama 

Suite de 
banho aberto. 

Vaso 
Sanitario, 
Banherira   

 e chuveiro 
Independiente 

 

202 King 28.12 303 1 tamanho 
king e 

Sofá cama 

Dois lavatório 
aberto. 

Vaso Sanitario 
Independiente 

 e chuveiro 

 

203 Entardecer 29.72 320 2 
tamanhos 
grandes  e 
Sofá cama 

Suite de 
banho aberto. 

Vaso 
Sanitario, 
Banherira   

 e chuveiro 
Independiente 

Habitação 
Conectada 

204 King 25.97 280 1 Tamaho 
King  e 

sofá cama 

Suite de 
banho aberto. 
Vaso Sanitario 

e chuveiro 
Independiente 

Habitação 
Conectada 

205 Amanhecer 36.21 390 1 
Tamanho 

King  e 
Sofá cama 

Suite de 
banho aberto. 

Vaso 
Sanitario, 
Banherira   

 e chuveiro 
Independiente 

 

206 Entardecer 40.94 441 2 tamanho 
grande e 

Sofá cama 

Suite de 
banho aberto. 

Vaso 
Sanitario, 
Banherira   

 e chuveiro 
Independiente 

 

207 Amanhecer 39.41 424 2 tamaho 
grande e 

Sofá cama 

Suite de 
banho aberto. 

Vaso 
Sanitario, 
Banherira   

 e chuveiro 
Independiente 

 

208 Amanhecer 38.59 415 2 tamaho 
grande e 

Sofá cama 

Suite de 
banho aberto. 

Vaso 
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Sanitario, 
Banherira   

 e chuveiro 
Independiente 

209 Crepúsculo 47.43 511 2 tamaho 
grande e 

Sofá cama 

Suite de 
banho 

Independiente. 
Vaso 

Sanitario, 
Banherira   

 e chuveiro 

Habitação 
Conectada 

210 Amanhecer 35.06 377 2 tamaho 
grande e 

Sofá cama 

Suite de 
banho aberto. 

Vaso 
Sanitario, 
Banherira   

 e chuveiro 
Independiente 

Habitação 
Conectada 

305 Amanhecer 36.21 390 1 tamaho 
King  & 

Sofá cama 

Suite de 
banho aberto. 

Vaso 
Sanitario, 
Banherira   

 e chuveiro 
Independiente 

 

306 Entardecer 40.94 441 2 tamanho 
grande & 

Sofá cama 

Suite de 
banho aberto. 

Vaso 
Sanitario, 
Banherira   

 e chuveiro 
Independiente 

 

307 Amanhecer 39.41 424 2 tamaho 
grande e 

Sofá cama 

Suite de 
banho aberto. 

Vaso 
Sanitario, 
Banherira   

 e chuveiro 
Independiente 

 

308 Amanhecer 38.59 415 2 tamaho 
grande e 

Sofá cama 

Suite de 
banho aberto. 

Vaso 
Sanitario, 
Banherira   

 e chuveiro 
Independiente 

 

309 Corner 47.43 511 2 tamaho 
grande e 

Sofá cama 

Suite de 
banho 

Independiente. 
Vaso 

Sanitario, 
Banherira   

 e chuveiro 

 

310 Corner 35.06 377 2 tamaho 
grande e 

Sofá cama 

Suite de 
banho aberto. 

Vaso 
Sanitario, 
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Banherira   
 e chuveiro 

Independiente 
 
 


