
 
 
 
 
 
 

 

  

ACORDANDO EM MACHU PICCHU 
"CAMPANHA FLEXIVIAJE" 

                              7 dias / 6 noites 
                    Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu 



 

 

Compre Agora e Viaje Depois 

Viaje de 01 Outubro 2020 a 31 Março 2021 com 

Desconto de 50% para o 2º passageiro 

Promoção válida para compras até 31 Agosto 2020 

 

UM DESPERTAR EM MACHU PICCHU 
7 dias / 6 noites 
Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu 
 
RESUMO DA VIAGEM 

Dia Rota Alojamento Poder 

1 Chegada Internacional - Lima Lima - 

2 Lima: Passeio pela cidade de Lima e Museu larco Lima D 

3 Lima - Cusco: Passeio pela cidade de Cusco Cusco D 

4 Cusco - Vale Sagrado: Chinchero e Ollantaytambo Vale Sagrado D/A 

5 Vale Sagrado - Machu Picchu Águas Quentes Almoço 
D/BOX 

6 Machu Picchu - Cusco Cusco D 

7 Cusco - Partida Internacional - D 

 
ITINERÁRIO DETALHADO 
 
Dia 1: Chegada Internacional - Lima 
 
 
Bem-vindo a Lima. 
Ao chegar, você será atendido no aeroporto de Lima e depois transferido para o seu hotel. 
 
Hospedagem em hotel selecionado em Lima. 
 

 
Dia 2: Lima 
 
 
Visite a cidade de Lima: Centro Histórico, Convento santo domingo e Museu larco (Meio Dia de Excursão) 
Você visitará a parte moderna e colonial de Lima, "A Cidade dos Reis", começando pelos distritos de Miraflores e San Isidro e 
passando por um lugar sagrado huaca ou pré-inca, antes de ir para o Centro Histórico. Lá, você percorrerá algumas das ruas 
mais importantes da história da cidade, o que o levará ao Plaza Mayor, onde você pode desfrutar e tirar fotos de alguns dos 
principais exemplos da arquitetura colonial. Você também pode dar uma olhada em um prédio icônico* que serviu os 
habitantes de Lima por séculos e continua sendo um importante espaço cultural até hoje. Além disso, você visitará o Convento 
de Santo Domingo, um dos mais importantes edifícios religiosos de estilo colonial. Depois de explorar o centro histórico, você 
irá para o Museu Larco, que abriga o acervo privado insuperável de Tesoros del Antiguo Perú. 
** Às segundas-feiras a Casa da Literatura permanece fechada, por isso uma visita alternativa será fornecida nesses dias** 



 

 

 
Hospedagem em hotel selecionado em Lima.                                                   Comida incluída: Café da manhã. 
 

 
Dia 3: Lima - Cusco 
 
 
Transfira do seu hotel em Lima para o aeroporto para embarcar no seu voo para Cusco 
Recomenda-se pegar um voo que chega antes das 11h para Cusco. 
Ao chegar, você será assistido no aeroporto de Cusco e depois transferido para o seu hotel 
 
13:00Um dia de excursão: St. Peter's Market, Korikancha Temple, Cathedral, Sacsayhuamán, Kenko 

Você visitará a cidade de Cusco, também conhecida como Cidade Imperial e declarada Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. Você começará seu passeio no icônico Mercado de San Pedro, onde explorará as cores, aromas e tradições 
do Cusco contemporâneo. Ele continuará até o Templo Koricancha, um antigo palácio inca e centro de adoração ao 
deus sol, no qual a ordem dominicana construiu uma igreja que permanece de pé até hoje. Ele continuará a ascender 
à Fortaleza de Sacsayhuamán, uma imponente exibição da arquitetura militar inca. Após este passeio você vai 
mergulhar na arquitetura inca visitando o sítio arqueológico de Q'enko, para finalmente ser transferido para a Praça 
de Armas, onde visitará a Catedral, o templo católico mais importante da cidade. 

 
Hospedagem em hotel selecionado em Cusco. 
Comida incluída: Café da manhã. 

 
 
Dia 4: Cusco - Vale Sagrado 
 
 
Essência do Vale Sagrado: Chincheros, Sessão Têxtil e Ollantaytambo (Full-Day Tour) 
Você irá para Chinchero visitar o PARWA Center, onde você pode apreciar tecidos bonitos e até comprar alguns para levar para 
casa. Depois, vista panorâmica da igreja de Chinchero, que foi construída pelos espanhóis em 1607 e permanece de pé até 
hoje. Você continuará com a visita às ruínas de Chinchero, onde encontrará um importante centro inca no qual terraços e 
aquedutos foram construídos. Em seguida, você vai parar no Mirante Raqchi, de onde você terá uma vista panorâmica do Vale 
Sagrado dos Incas. Depois, você irá para a vila de Ollantaytambo, onde encontrará a imponente fortaleza inca que leva o mesmo 
nome. Este lugar é de grande importância histórica, pois foi onde Manco Inca derrotou as forças espanholas em 1538. Em 
seguida, você descerá até a vila de Ollantaytambo, que se destaca por manter ainda o planejamento urbano inca como parte 
de seu curso urbano original, com alguns edifícios e ruas de pedra estreitas. Você pode visitar a vila e visitar o mercado local. 

 
Hospedagem em hotel selecionado em Sacred Valley. 
Comida incluída: Café da manhã e almoço. 
 

 
Dia 5: Vale Sagrado - Machu Picchu 
     
Visita a Machu Picchu pelo trem Voyager (Full-Day Tour) 
Você visitará um dos pontos turísticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. O passeio começará a bordo do trem, que 

o levará até a vila de Aguas Calientes, também conhecida como aldeia Machu Picchu. A beleza das paisagens naturais que você 

verá ao longo do caminho fará desta viagem de trem o melhor início de sua visita. Uma vez lá, você começará sua ascensão à 

cidadela, onde você, sem dúvida, viverá uma de suas experiências mais inesquecíveis. Quando você estiver em Machu Picchu, 

você poderá explorar cada canto de uma das Sete Maravilhas do Mundo, bem como aproveitar o tempo livre explorando a 

área por conta própria, relaxar e tirar fotos deslumbrantes. Então, você descerá até a vila de Águas Calientes, para se 

estabelecer em seu hotel. 

Hospedagem em hotel selecionado em Águas Calientes. 
Alimentos incluídos: Café da manhã e ALMOÇO BOX 



 

 

 

 
Dia 6: Machu Picchu - Cusco 
 
Visita a Machu Picchu (Segunda entrada opcional) 
Você terá a manhã livre e poderá visitar Machu Picchu pela segunda vez, desta vez para caminhar por conta própria, relaxar 

no local ou tirar fotos deslumbrantes. Depois, ele descerá novamente para a vila de Águas Calientes. À tarde, você embarcará 

no trem que o levará de volta para Cusco através da estação correspondente. Ao chegar, você será transferido para o seu 

hotel. 

Hospedagem em hotel selecionado em Cusco. 
Comida incluída: Café da manhã. 

 

 
Dia 7: Cusco - Partida Internacional 
 
 
No horário programado você será transferido para o aeroporto para embarcar no seu voo. 
 
Comida incluída: Café da manhã. 

Fim dos serviços 
 
Inclui 

- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada. 
- Transfers: aeroporto/hotel/aeroporto (A primeira transferência de chegada é em particular) 
- 2 noites de hospedagem em Lima, 2 noites de hospedagem em Cusco, 1 noite de hospedagem no Vale Sagrado e 1 

noite de hospedagem em Águas Calientes. 
- Café da manhã diário em hotéis 
- Visita da cidade de Lima com entrada, Casa de Literatura, Convento Santo Domingo, Museu larco. 
- Passeio pela cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Mercado de San 

Pedro 
- Visita ao Vale Sagrado com entrada para chinchero e fortaleza de Ollantaytambo com almoço (não inclui bebidas) 

- Visita a Machu Picchu com passagem de trem Voyager PM com ALMOÇO BOX  (sem incluir bebidas) 

 

NÃO INCLUI 
- Passagens aéreas internacionais e domésticas. 
- Impostos nos aeroportos. 
- Bebidas em refeições e gorjetas. 
- Outros não especificados no itinerário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VALORES TERRESTRES POR PESSOA EM USD 

MINIMO 02 PASSAGEIROS EM APARTAMENTO STANDARD 

Categoria Duplo Duplo Triplo Triplo Criança de 
2 a 11 anos 
com cama 
(Mínimo 
Minimo 2 
Adultos x 

Hab) 

2do Pax 
(50%)  
dscto 

1er y 3 
Pax 

2do Pax 

    (50%) 
dscto 

Econômica 960 480 930 466 790 

Turista 1006 503 959 480 814 

Eu econedmeucpara Superior 1027 514 1011 506 860 

Primeiro 1134 567 1093 547 929 
 

SERVIÇO DE UP GRADE SUPLEMENTO POR PESSOA 

Trem 360 de ida e volta 33 

 
Forma de pagamento: Entrada de 25% e saldo em até 09 x nos cartões 

HOTÉIS SUGERIDOS 
Cidade Económica Turista Economia Superior Primeiro 

Lima -Montreal -Ferre Miraflores -Habitat  Lima -Hotel La Hacienda 

Cusco -San Francisco 

Cusco 

 

-San Francisco 

Plaza -Praça do 

Imperador 

-Royal Inka  I & II 

 

-Terra Andina 

 

 

Vale Sagrado - Vale  tikawasi -Hacienda del Valle Vale Hatun 

-Hacienda del Valle 

-Del Pilar 

Ollantaytambo 

Águas Quentes - Wiracocha  Inn - Ferre  Machu 

Picchu 

-Inti Punku Machu 

Picchu 

-Os Mapi de Inkaterra 

Condições de promoção: 
• Período de Compra: para reservas até 31 de agosto. 
• Período de Viagem: para viagens de 01 de outubro de 2020 a 31 de março de 2021* 
• Não se aplica: Natal,Ano Novo (22 de dezembro a 02 de janeiro) e Páscoa. 
• Desconto especial de 15% para crianças que viajam com o mínimo de 2 adultos (aplica-se para 

crianças de 5 a 11 anos).  ** 
• Permite alterações até 10 dias antes da data da viagem. Máximo para viajar até 31 de março. 
• Permite apenas uma mudança de data. 
• Aplica-se apenas aos passageiros latino-americanos. 
• Vagas sujeitas à disponibilidade. 
• Aplica-se a programas selecionados. 
• Aplica no mínimo 2 passageiros. 

                           Sujeito a alteração por disposições do governo peruano. 

http://www.montrealmirafloreshotel.com/
http://hotelesferre.com/hotel-miraflores/
http://hotelesferre.com/hotel-miraflores/
http://hoteleslahacienda.com/
http://www.sanfranciscoplazacusco.com/es/hcusco/
http://www.sanfranciscoplazacusco.com/es/hcusco/
http://www.sanfranciscoplazacusco.com/es/hplaza/
http://www.sanfranciscoplazacusco.com/es/hplaza/
http://www.emperadorplaza.com/
http://www.emperadorplaza.com/
https://www.ximahotels.com/hoteles-cusco
https://www.ximahotels.com/hoteles-cusco
https://www.ximahotels.com/hoteles-cusco
http://www.tikawasivalley.com/
http://delpilarhotels.com/hotel-ollantaytambo-cusco-peru/
http://delpilarhotels.com/hotel-ollantaytambo-cusco-peru/
http://wiracochainn.com.pe/
http://wiracochainn.com.pe/
http://hotelesferre.com/hotel-machu-picchu/
http://hotelesferre.com/hotel-machu-picchu/
http://hotelesferre.com/hotel-machu-picchu/
http://www.intipunku.pe/es/
http://www.intipunku.pe/es/
https://www.inkaterra.com/es/
https://www.inkaterra.com/es/
https://www.inkaterra.com/es/
https://www.inkaterra.com/es/

