
 

 

 

 

Compre Agora e Viaje Depois 
Viaje de 02 Janeiro a 31 Março 2021 com Desconto de 

50% para o 2º passageiro 

Promoção válida para compras até 30 de Setembro 2020 

 
Destinos: Lima, Cusco, Valle Sagrado, Aguas Calientes  e Machu Picchu 
Duração: 08 dias / 07 noites  

Mínimo: 02 passageiros  

Data de viagem: 02 Janeiro a 31 Março 2021 

Período da promoção: Compras até 30 de Setembro 2020 

INCLUI: 
✓ Transporte e guias com protocolos sanitários de atenção 

✓ Documentação online  

✓ KIT DE PROTEÇÃO –COVID19 

✓ Traslados privados In/ Out Lima em Cusco 

✓ 07 noites de hospedagem com café manhã e taxas 

✓ Half Day City Tour Lima Colonial e Moderna 

✓ Half Day City Tour Cusco + 4 Sitios Arqueologicos 

✓ Full Day Vale Sagrado dos Incas com almoço menu   

✓ Excursão Machu Picchu 

✓ Ticket de Trem Voyager ( Inca Rail ) ou Expedition ( Peru Rail )  

✓ Ingressos a todas excursões 

✓ Alimentação mencionada no itinerário. 

✓ Assistência personalizada. 

VIAJE COM SEGURANÇA : 

✓ Unidades de transporte, em conformidade com o distanciamento social 
✓ Protocolos de segurança durante os passeios  
✓ Uso de máscaras para guias e motoristas.   
✓ Medidas Covid-Free por estabelecimento Hoteleiro 
✓ Medição de Temperatura 
✓ Serviços compartilhados com mínimo de passageiros 
✓ Outros. 



 

 

 

 

 

REF65618                                                                                                  

Dia 01: Lima  

Bem-vindas ao Peru! 

Chegada ao Aeroporto de Lima. 

Recepção, traslado ao hotel escolhido no bairro turístico de Miraflores. Chegada ao hotel, check-in e descanso. Pernoite 

( - )  

 

Dia 02: Lima – City Tour Lima Colonial e Moderna     

Café da manhã. Pela manhã ou pela tarde, saída para visita histórica e cultural pela cidade de Lima onde cruzaremos 

as principais ruas, praças e avenidas do Centro Histórico. Começaremos pelo Parque do Amor em Miraflores - com uma 

espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista panorâmica da Huaca Pucllana - centro cerimonial da 

cultura Lima. Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio de Governo e o Palácio Municipal. Visita 

panorâmica da Catedral e visita guiada ao convento de Santo Domingo uma das construções mais bonitas e históricos 

da capital do século XVI onde estão os restos das duas maiores figuras religiosas peruanas: Santa Rosa de Lima e São 

Martin de Porres. Ao finalizar retorno ao hotel.  Resto do dia livre. Pernoite ( C )  

 

Dia 03: Lima – Dia livre   

Café da manhã. Dia livre para atividades opcionais. Pernoite ( C )  

 

Dia 04: Lima – Cusco – City Tour Cusco e 4 Sítios Arqueológicos  

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para abordar o vôo regular para a Cidade de Cusco. Chegada, no aeroporto de 

Cusco e traslado ao hotel escolhido.  Check-in e descanso.  Tempo livre para se aclimatar com a altura.  À tarde, visita 

à cidade de CUSCO, onde conheceremos a Catedral que tem uma fachada interior e exterior de estilo renancentista. No 

interior encontraremos belas talhas de madeira de cedro onde fazem destaqie o couro e o pulpito, assim como pinturas 

da escola cuzquenha e objetos em prata repujada. Também se visitará  o “Qorikancha” ou Templo do Sol, que atualmente 

é a igreja de Santo Domingo. A visita seguirá nas quatro Ruinas limitrofes: A Fortaleza de Sacsayhauman, Qenqo, Puca-

pucara e Tambomachay. Resto do dia livre para fazer atividades pessoais. Pernoite ( C ) 

 

Dia 05: Cusco – Vale Sagrado dos Incas     

Café da manhã. Neste dia, descubra o melhor do Vale Sagrado dos Incas.  No caminho nos deteremos em um complexo 

local onde conheceremos e poderemos alimentar  a camelos andinos como lhamas, alpacas e vicunhas. Logo saida para 

o povoado  de  Pisaq. Terá a oportunidade de conhecer um  dos maiores sítios arqueologicos do Vale Sagrado as incríveis 

ruinas de Pisac e o mercado típico artesanal de Pisac, onde  oferecem-se varias mostras de artesanato, sendo as mais  

importantes as linhas de textileria e ceramicas, assim como também, o mercado indigena, onde a população de 

diferentes comunidades nativas abastecem e comercializam seus produtos. Almoço buffet em restaurante local. Na 

tarde continuarão o passeio até o povoado de Ollantaytambo chamado “ Povo Inca Vivo ”, visitarão o Complexo 

Arqueológico de Ollantaytambo, que constitueum gigantesco complexo agrícola, administrativo, social, religioso e 

militar em tempos de Tahuantinsuyo. Traslado ao hotel no Vale Sagrado. Check-in e descanso. Pernoite ( C,A )  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dia 06:  Vale Sagrado – Machu Picchu – Aguas Calientes  

Café  da  manhã. Saída de seu hotel em traslado regular para a estação ferroviaria de Ollanta para abordar o trem com 

saída para o povoado de Aguas Calientes ( 1.5 Hrs viagem ). A chegada, recepção e assistência para abordar o ônibus de 

turismo que em 20 minutos o transportará ao parque arqueológico. Machu Picchu, nos receberá com seus incríveis 

terraços, escadarias, recintos cerimoniais e áreas urbanas.  O tempo da  visita tem uma duração de 2 horas e 30 

minutos, ao término da visita teremos tempo para explorar a Cidadela por nossa conta, na hora combinada descerão 

até o povoado de Aguas Calientes. Resto do dia livre para percorrer o povoado. Pernoite ( C ) 

** TREM VOYAGER ( INCA RAIL ) – HORARIO IDA: 06:40 HRS – 08:01 HRS  

** TREM EXPEDITION (  PERU RAIL ) – HORARIO IDA: 07:45 HRS – 09:15 HRS  

 

Dia 07: Aguas Calientes – Cusco     

Café  da  manhã. De manhã horário programado se abordara o trem para retorno ao povoado de Ollanta.  Chegada, 

recepção e traslado regular ao hotel em Cusco. Pernoite ( C )    

** TREM VOYAGER ( INCA RAIL ) – HORARIO RETORNO: 08:30 HRS – 10:10 HRS  

** TREM EXPEDITION (  PERU RAIL ) – HORARIO RETORNO: 08:53 HRS – 10:52 HRS  

 

Día 08: Cusco …  

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para abordar seu vôo com destino a Lima e conexão internacional ( C ) 

***FIM DE NOSSOS SERVIÇO*** 

C = CAFÉ DA MANHÃ                
A = ALMOÇO            
J= JANTAR 

 

VALORES TERRESTRES POR PESSOA EM USD  
 MINIMO 02 PASSAGEIROS EM APARTAMENTO STANDARD  

CATEGORIA DBL 

DBL – 50%  

2º PASSAGEIRO 

TURISTA 1284 641 

TURISTA SUPERIOR 1427 713 

PRIMEIRA  1570 784 
 

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

 

Guiadas em Espanhol ou Ingles. 

Preço sujeito a alteração e / ou alteração sem aviso prévio. 

SUJEITO A DISPONIBILIDADE 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
LISTA DE HOTEIS  

CATEGORIA DE HOTEL 
/ CIDADE 

LIMA CUSCO VALE SAGRADO AGUAS CALIENTES 

TURISTA 
Hotel Britania 

Miraflores 
Hotel Mabey Cusco 

Hotel Mabey 
Urubamba 

Hotel Hatun Samay 

TURISTA SUPERIOR 

Hotel Habitat 
Miraflores, Hotel El 

Tambo II 
Miraflores 

Hotel Royal Inka I ou 
II 

Hotel Hacienda 
Valle 

Hotel Inti Punku 
Machu Picchu 

PRIMEIRA 
Hotel Jose Antonio 
Lima, Hotel Jose 

Antonio Executive 
Hotel Xima Cusco 

Hotel Sonesta 
Posada del Inca 

Yucay 

Hotel Golden Sunrise 
Machu Picchu, Hotel 

Taypikala Machu 
Picchu 

 
CONDIÇÕES:  

• Valores para o 1º passageiro e o desconto aplica para 2º passageiro. 

• Promoção aplicável 50% desconto no segundo passageiro, na acomodação duplo. Não aplicável para outras 

acomodações. 

• Os preços divulgados são uma pronta referencia, sujeitos a confirmação mediante reserva. 

• Programa calculado para uma saída mínima a partir de 02 passageiros. 

• Aplica 01 desconto por reserva.   

• Passeios em serviço regular com guiada local em espanhol  

• Promoção é aplicável unicamente com os hotéis mencionados, sujeito a disponibilidade no ato da reserva.  

• Valores não validos para : Semana Santa, Inti Raymi ou Festa do Sol ( 22 a 26 Junho ), Festas Pátrias ( 28 a 29 

Julho ), Natal, Ano Novo e feriados na região 2020-2021  

• O Cancelamento da reserva ou solicitação de alteração de datas, cambio de nomes, será máximo unicamente 

20 dias antes de chegada dos passageiros sem entrar em gastos e/ou penalidade, a excepção ao Caminho 

Inca, Montanha Huayna Picchu, Montanha Machu Picchu que não aplica o mencionado.   

• Se solicitar o cancelamento da reserva ou remarcação dentro dos 20 dias mencionados, aplicara as 

penalidades seguintes:  

Penalidades:  
Cancelações para passageiros individuais:  
19 dias antes da chegada: 50%  
7 dias antes da  chegada: 75%  
24 horas antes da chegada: 100% Não Show. 

• O roteiro poderá ser alterado de acordo com condições climáticas e/ou por motivos alheios  a nossa vontade 

• Alta Temporada:  Maio a Novembro chove menos em Cusco 

• Baixa Temporada: Dezembro a Abril são os meses que mais chove em Cusco.  

NÃO INCLUÍDO: 

• Early Check-in  

• Late Check-out 

• Bilhetes aéreas  domesticos ou internacionais. 

• Refeições  não especificado. 

• Despesas pessoais  

• Gorjetas 

• Consumo ou despesas pessoais dos passageiros. 

• Outros  não especificado. 


