
 

PERÚ ANINO 
8 dias / 7 noites 

Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu e Puno 
 
RESUMO DA VIAGEM 

Dia Rota Hospedagem Refeições  

1 Chegada Internacional  Lima - 

2 Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco Lima C 

3 Lima – Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas Cusco C 

4 Cusco – Vale Sagrado: Chinchero, Demonstração do tecido 
andino e Ollantaytambo 

Valle Sagrado C/A 

5 Vale Sagrado – Machu Picchu - Cusco Cusco C/A 

6 Cusco – Puno.  Puno C/A 

7 Puno/Lago Titicaca: Ilhas dos Uros e Taquile Puno C/A 

8 Puno – Lima – Saida Internacional - C 

 
ITINERÁRIO DETALHADO 
 
Dia 1: Chegada Internacional - Lima 
 
 

Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a 

documentação detalhada juntamente com o itinerário final.  

 

Hospedagem em Lima. 
Refeições inclusas: - 

 
 
Dia 2: Lima 
 
 
Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco (Tour de meio dia) 
Começamos pelos distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por 
volta de 1200 anos de antiguidade, a Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde 
conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a 
Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma pequena degustação. 
Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e onde 
estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima. 
Para finalizar, recorreremos o Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo 
Perú e inspira seus visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do 
antigo Perú através de mais de 45.000 peças. Hospedagem em Lima. 
 
Hospedagem em Lima. 

Refeições inclusas: café da manhã. 

 

 



 
 

 
Dia 3: Lima - Cusco 
 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco.  

Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Restante da manhã livre para 

descansar e se aclimatar à altitude. 

 

Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas (Tour de meio dia) 
Pela tarde, visitará a cidade de Cusco, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco a qual possui uma 

essência muito particular. O percorrido com começará no templo Koricancha, antigo palácio Inca e principal 

centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma maravilhosa 

igreja que ainda permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a 

Fortaleza de Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos enormes muros de pedra talhada, localizada 

num lugar estratégico, sobre uma colina, com uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita termina depois de 

ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes centros religiosos e 

administrativos Inca. 

Hospedagem em Cusco. 

Refeições inclusas: Café da manhã. 
 

 
Dia 4: Cusco – Vale Sagrado 
 
 
Essência do Vale Sagrado: Chinchero, Demonstração do tecido andino e Ollantaytambo (Tour de dia 
completo) 
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro 
arqueológico Inca, construído no final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional; 
posteriormente poderá ingressar a casa de um conhecido artesão textil, onde apreciará seus trabalhos 
originais, além de aprender sobre suas técnicas e seu processo criativo e também mostraram como 
conseguem as cores vivas de forma naturais para suas telares andinos. 
Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de 
ter algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante 
local. 
Finalmente chegaremos a Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo 
Império Inca, um dos poucos lugares onde os conquistadores espanhóis perderam uma batalha importante. 
Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras das montanhas para uso agrícola), 
Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a 
cidade adjacente de Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação 
urbana Inca, com callejuelas de pedra que não há deixado de ser habitada desde o século XIII.  
 

Hospedagem em Vale Sagrado. 

Refeições inclusas: Café da manhã e almoço. 
 

 
Dia 5: Vale Sagrado – Machu Picchu - Cusco 



 
     
 
Visita a Machu Picchu com trem Voyager (Tour de día completo) 
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem 

e durante o trajeto teremos uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na 

chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em seu embarque no ônibus que o levará até a 

cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por um guia 

turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, 

desceremos ao povoado de Águas Calientes. Almoço incluso. À tarde, embarque no trem para retornar a 

Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores estarão esperando na estação para levá-lo até seu hotel.  

Hospedagem em Cusco. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 

 

 
Día 6: Cusco - Puno 
 
 
Saída Cusco - Puno: Visita Andahuaylillas, Racchi y Puca Pucará 
Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Puno, 

onde você terá a oportunidade de desfrutar das maravilhosas paisagens do Vale Sul de Cusco. No trajeto, 

visitaremos o povoado de Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja datada do século XVII que abriga um 

impressionante órgão decorado com anjos e querubins. A próxima visita é nas ruínas Raqchi, conhecidas como 

o templo do deus Wiracocha. Almoço no trajeto. Faremos uma parada também em “La Raya”, o limite natural 

entre Cusco e Puno, a partir de onde tiraremos excelentes fotografias. Chegada em Puno à tarde e traslado 

para o seu hotel.  

Hospedagem em Puno. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 

 

 
Dia 7: Puno 
 
 
Lago Titicaca – Ilhas Flutuantes dos Uros e Taquile  
Pela manhã, excursão de dia completo pelo Lago Titicaca. Nossa primeira visita serão as ilhas flutuantes dos 

Uros, conhecidos também como “O Povo do Lago”. Estas ilhas são construídas com capas de totora – um tipo 

de junco abundante na região do lago - e servem como moradia e centros de comércio para os nativos de 

mesmo nome que transitam em balsas construídas artesanalmente. Continuação para a Ilha Taquile, 

comunidade que recebe os turistas de forma amável e mantém vivos os seus costumes, as suas tradições e 

seus coloridos trajes usados à moda antiga. Os habitantes desta ilha são artesãos hábeis e colocam em cada 

um de seus trabalhos as técnicas desenvolvidas durante séculos por seus ancestrais. Almoço incluso.  

Hospedagem em Puno. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 



 
 

 
Dia 8: Puno – Saída Internacional 
     
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque para o seu próximo destino. 

Refeições inclusas: café da manhã. 

Fim dos nossos serviços. 
INCLUI 
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada. 
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado) 
- 2 noites de alojamento em Lima, 2 noites de alojamento em Cusco e 1 noite de alojamento no Vale 
Sagrado e 2 noites de alojamento em Puno. 
- Café da manhã diário nos hotéis 
- Visita à cidade de Lima com entrada no Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco 
Sour. 
- Visita ao Vale Sagrado com entrada para Chinchero, sessão têxtil e fortaleza de Ollantaytambo. 
- Visita da cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Puca Pucará. 
- Visita a Machu Picchu com passagem de trem Voyager e almoço (bebidas não incluídas). 
- Visita a Andahuaylillas, Racchi e Puca Pucará a caminho de Cusco a Puno com almoço (bebidas não 
incluídas). 
- Visita ao Lago Titicaca: às Ilhas Uros e Taquile com almoço (bebidas não incluídas). 
 
NÃO INCLUI 
- Passagens aéreas internacionais e nacionais. 
- Impostos nos aeroportos. 
- Bebidas nas refeições e gorjetas 
- Outros não especificados no itinerário. 

 
 
 
 

Parte Aérea e terrestre: PREÇO  POR PESSOA EM US$ EM APTO STANDARD-  

Forma de Pagamento Entrada 25%+Taxa  e Saldo em 9 X nos cartões de Credito. 
 

Categoria Simple Duplo Triplo 

Econômica 1787 1503 1473 
Turista 1901 1535 1511 
Turista Superior 1959 1564 1542 
Taxa de embarque 76, 76, 76, 

 

 

 

 



 
 

Parte terrestre: PREÇO  POR PESSOA EM US$ EM APTO STANDARD-  

Forma de Pagamento Entrada 25%+Taxa  e Saldo em 9 X nos cartões de Credito. 
 

Categoria Simple Duplo Triplo 

Econômica 
1297 

997 966 

Turista 1417 1032 1006 

Turista Superior 1479 1062 1039 

 
UP GRADE DE SERVIÇO SUPLEMENTO POR PERSSOA 

Trem Expedition de ida e Vistadome de volta 59 

Trem 360° de ida e volta 111 

 
HOTÉIS SUGERIDOS 

* Todos os hotéis mencionados estão relacionados com o respectivo website. Para vê-lo, pressione Ctrl + clique em 
cada nome. 

* Caso não haja disponibilidade, serão oferecidos hotéis similares, sujeitos a suplementos se houver diferença na 
taxa. 
 

Cidade Econômica Turista Turista Superior Primeira Primeira 
Superior 

Luxo 

Lima -Ferre de Ville 
-León de Oro 
 

-Ferre 
Miraflores 
-Britania 
Miraflores 
-Tambo I 
-Tambo 2 de 
Mayo 
 
 

-Allpa Hotel & 
Suites 
-Tambo II 
-Ibis Reducto  
-Girasoles 
 

-Jose 
Antonio 
Hotel 
-San Agustín 
Exclusive 
-Jose 
Antonio 
Exclusive 
-La Hacienda 
Hotel 

-Jose Antonio 
Deluxe 
-Crowne Plaza 
Lima 
-Melia Lima 
-Sol de Oro 
-Costa del Sol 
Salaverry  
-Dazzler Lima 

- El Pardo 

Doubletree by 
Hilton 
- Tryp 
Miraflores 
 

-Hilton Lima 
-Swissotel 
-Westin Lima 
-Hyatt Centre 
-JW Marriott 
Lima 
-Country Club 
Lima Hotel 
 

http://hotelesferre.com/hotel-ferre-ville-miraflores/
http://www.leondeoroperu.com/
http://hotelesferre.com/hotel-miraflores/
http://hotelesferre.com/hotel-miraflores/
http://www.hbritaniamiraflores.com/
http://www.hbritaniamiraflores.com/
http://www.eltamboperu.com/
http://www.eltamboperu.com/
http://www.eltamboperu.com/
http://allpahotel.com/
http://allpahotel.com/
http://www.eltamboperu.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-8729-ibis-lima-reducto-miraflores-/index.shtml
http://losgirasoleshotel.com/
http://hotelesjoseantonio.com/?lang=es
http://hotelesjoseantonio.com/?lang=es
http://hotelesjoseantonio.com/?lang=es
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://hotelesjoseantonio.com/?lang=es
http://hotelesjoseantonio.com/?lang=es
http://hotelesjoseantonio.com/?lang=es
http://hoteleslahacienda.com/
http://hoteleslahacienda.com/
http://hotelesjoseantonio.com/?lang=es
http://hotelesjoseantonio.com/?lang=es
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/lima/lmami/hoteldetail
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/lima/lmami/hoteldetail
https://www.melia.com/es/hoteles/peru/lima/melia-lima/index.html
http://soldeorohotel.com/
http://www.costadelsolperu.com/lima/
http://www.costadelsolperu.com/lima/
https://www.dazzlerhoteles.com/es/hoteles/peru/hoteles-en-lima/dazzler-lima/
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/peru/el-pardo-doubletree-by-hilton-hotel/
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/peru/el-pardo-doubletree-by-hilton-hotel/
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/peru/el-pardo-doubletree-by-hilton-hotel/
https://www.melia.com/es/hoteles/peru/lima/tryp-lima-miraflores/index.html?esl-k=sem-google%7cng%7cc284641925458%7cmb%7ckhotel%20tryp%20melia%20miraflores%7cp%7ct%7cdc%7ca56699904479%7cg1487700689&&gclid=Cj0KCQjwxvbdBRC0ARIsAKmec9by6WhWuAYY8iERKHio-y6Z07X5Iry0z18_TBLP0FKkKaaaMNrgCZUaAtIVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/peru/hilton-lima-miraflores/
http://www.swissotellima.com.pe/
http://www.westinlima.com/
https://sanisidrolima.centric.hyatt.com/es/hotel/home.html
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/limdt-jw-marriott-hotel-lima/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/limdt-jw-marriott-hotel-lima/
http://www.countryclublimahotel.com/
http://www.countryclublimahotel.com/


 
Cusco -Ferre Cusco  

-San Francisco 
Cusco 
-Mabey Cusco 
-Warari Cusco 
-Imperial 
Cusco 
-Agustos 
Cusco 
-Inkarri Cusco 

-San Francisco 
Plaza  
-Sueños del 
Inka 
-Taypikala 
Cusco 
-Emperador 
Plaza 
-Yawar Inka 
-Samay 
 

-San Agustín  
Internacional  
- Maytaq 
Wasin 
- Los Andes de 
América 
-Monasterio 
San Pedro 
-Casa Andina 
Standard 
Korikancha 
-Casa Andina 
Koricancha 
Standard San 
Blas 
 

-San Agustín 
Dorado 
-Xima Cusco  
-Jose 
Antonio 
Hotel 
-Polo Cusco 
Suites 
-San Agustín 
Plaza 
-Abittare 
-Los Portales 
Cusco 
 

-Hilton 
Garden Inn 
-Costa del Sol 
Ramada 
Cusco 
-Novotel 
Cusco 
-Sonesta 
Cusco 
-Plaza de 
Armas Cusco 

-Aranwa 
Cusco 
Boutique 
-Palacio del 
Inka, a Luxury 
Collection 
Hotel 
-JW Marriott 
El Convento 

Valle 
Sagrado 

-Mabey 
Urubamba 
-Tikawasi 
Valley 
-Hacienda del 
Valle 
 

-San Agustín 
Urubamba 
-Hacienda del 
Valle 

-Hacienda del 
Valle 
-Agustos 
Urubamba 
 

-Sonesta 
Yucay 
-Casona 
Yucay 
-San Agustín 
La Recoleta 
 

-Inkaterra 
Hacienda 
Urubamba 
-Casa Andina 
Premium 
-Aranwa 
Sacred Valley 
 

-Inkaterra 
Hacienda 
Urubamba 
-Tambo del 
Inka, a Luxury 
Collection 
Resort & Spa 
-Hotel Sol y 
Luna 
 

Aguas 
Calientes 

-Inka Tower 
Machu Picchu 
-Wiracocha 
Inn 
-Flower House 
Machu Picchu  
-Hatun Samay  
Machu Picchu 

-Inka Tower 
Machu Picchu 
-Inti Punku 
Alameda Inn 
-Ferre Machu 
Picchu  
-Hatun Inti  
Classic  
-Inti Punku El 
Tambo 
-Waman 
MachuPicchu 
 

-Hatun Inti 
Classic 
-El Santuario 
-Inti Punku 
Machu Picchu 
-Inti Punku El 
Tambo 
-Taypikala 
Machu Picchu 

-El Mapi by 
Inkaterra 
-Casa 
Andina 
Standard 
Machu 
Picchu 
 

-Casa del Sol 
Boutique 
Hotel 

-Inkaterra 
Machu Picchu 
Pueblo 
-Sumaq Inn 

Puno -Qelqetani 
-Casona Plaza 
Hotel Centro 
-Sillustani Inn  
-Balsa Inn  
-Casona Plaza 
Hotel Puno 
-Casona Colon 
Inn 

-Hacienda 
Puno 
-Intiqa Plaza  
-Hacienda 
Plaza de 
Armas 

-Hacienda 
Plaza de 
Armas 
-Xima Puno 
-Casa Andina 
Standard 
Tikarani 
 

-Jose 
Antonio 

-Sonesta 
Posada del 
Inca  
-Casa Andina 
Premium 
 

-Libertador 
Lago Titicaca 

 

http://www.hotelesferre.com/
http://www.sanfranciscoplazacusco.com/es/hcusco/
http://www.sanfranciscoplazacusco.com/es/hcusco/
http://www.hotelesmabey.com/
http://www.hotelwarari.com/
http://www.imperialcuscohotel.com/
http://www.imperialcuscohotel.com/
http://www.hotelagustos.com/
http://www.hotelagustos.com/
http://www.inkarrihostal.com/
http://www.sanfranciscoplazacusco.com/es/hplaza/
http://www.sanfranciscoplazacusco.com/es/hplaza/
http://www.suenosdelinka.com/
http://www.suenosdelinka.com/
http://www.taypikala.com/
http://www.taypikala.com/
http://www.emperadorplaza.com/
http://www.emperadorplaza.com/
http://www.yawarinkahotel.com/
http://www.samayhotel.com.pe/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.maytaq.com/espanol/
http://www.maytaq.com/espanol/
https://www.cuscoandes.com/
https://www.cuscoandes.com/
http://www.hotelmonasteriosanpedro.com/
http://www.hotelmonasteriosanpedro.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.ximahotels.com/es/
http://hotelesjoseantonio.com/
http://hotelesjoseantonio.com/
http://hotelesjoseantonio.com/
http://www.polocuscosuites.com/
http://www.polocuscosuites.com/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://abittare-hotels.com/es
http://www.losportaleshoteles.com.pe/
http://www.losportaleshoteles.com.pe/
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/peru/hilton-garden-inn-cusco/
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/peru/hilton-garden-inn-cusco/
http://www.costadelsolperu.com/
http://www.costadelsolperu.com/
http://www.costadelsolperu.com/
http://www.novotel.com/es/hotel-3254-novotel-cusco/index.shtml
http://www.novotel.com/es/hotel-3254-novotel-cusco/index.shtml
https://www.sonesta.com/pe/cusco/sonesta-hotel-cusco
https://www.sonesta.com/pe/cusco/sonesta-hotel-cusco
http://www.cuscoplazadearmas.com/
http://www.cuscoplazadearmas.com/
http://www.aranwahotels.com/
http://www.aranwahotels.com/
http://www.aranwahotels.com/
http://www.palaciodelinkahotel.com/
http://www.palaciodelinkahotel.com/
http://www.palaciodelinkahotel.com/
http://www.palaciodelinkahotel.com/
http://www.marriott.com/hotels/travel/cuzmc-jw-marriott-el-convento-cusco/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
http://www.marriott.com/hotels/travel/cuzmc-jw-marriott-el-convento-cusco/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
http://www.hotelesmabey.com/
http://www.hotelesmabey.com/
http://www.tikawasivalley.com/
http://www.tikawasivalley.com/
http://www.hhp.com.pe/
http://www.hhp.com.pe/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.hhp.com.pe/
http://www.hhp.com.pe/
http://www.hhp.com.pe/
http://www.hhp.com.pe/
http://www.hotelagustos.com/
http://www.hotelagustos.com/
https://www.sonesta.com/es/pe/cusco/urubamba/sonesta-posadas-del-inca-sacred-valley-yucay
https://www.sonesta.com/es/pe/cusco/urubamba/sonesta-posadas-del-inca-sacred-valley-yucay
http://hcy.pe/
http://hcy.pe/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
https://www.inkaterra.com/es/
https://www.inkaterra.com/es/
https://www.inkaterra.com/es/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
http://www.aranwahotels.com/
http://www.aranwahotels.com/
https://www.inkaterra.com/es/
https://www.inkaterra.com/es/
https://www.inkaterra.com/es/
http://www.tambodelinkaresort.com/
http://www.tambodelinkaresort.com/
http://www.tambodelinkaresort.com/
http://www.tambodelinkaresort.com/
https://www.hotelsolyluna.com/
https://www.hotelsolyluna.com/
http://inkatowermachupicchuhotel.site/
http://inkatowermachupicchuhotel.site/
http://wiracochainn.com.pe/
http://wiracochainn.com.pe/
http://flowersmachupicchu.com/
http://flowersmachupicchu.com/
http://www.hatunsamay.com/
http://www.hatunsamay.com/
http://inkatowermachupicchuhotel.site/
http://inkatowermachupicchuhotel.site/
http://www.intipunku.pe/es/
http://www.intipunku.pe/es/
http://hotelesferre.com/hotel-machu-picchu/
http://hotelesferre.com/hotel-machu-picchu/
https://www.grupointi.com/es/index.php
https://www.grupointi.com/es/index.php
http://www.intipunku.pe/es/
http://www.intipunku.pe/es/
http://www.wamanhotels.com/
http://www.wamanhotels.com/
https://www.grupointi.com/es/index.php
https://www.grupointi.com/es/index.php
http://www.santuariohotel.com/
http://www.intipunku.pe/es/
http://www.intipunku.pe/es/
http://www.intipunku.pe/es/
http://www.intipunku.pe/es/
http://www.taypikala.com/
http://www.taypikala.com/
https://www.inkaterra.com/es/
https://www.inkaterra.com/es/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
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