
 
 

Pacote Numero 2 

 Nome do pacote: Lima, Cusco e Machu Pichu  com Lago Titicaca 9 dias 
 Cidades peruanas incluídas:  Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca e  Ilha do Sol 
 Quantidades de dias: 9 dias 
 Roteiro resumido:  
 Lima 1 noite    com visita a cidade, setor Colonial e Contemporâneo e     Cusco 4 noites   -Visita pela Cidade Cusco e Ruinas Arqueológicas,  

               A Essência do Vale Sagrado: Terraço do Inca em Chincheros, Moray e Ollantaytambo, Machu Picchu PUNO 3 noites  
               Saída para Puno – Andahuaylillas / Racchi / La Raya,  Lago Titicaca – Ilhas Flutuantes Uros e Taquile e  Ilha do Sol 
              Inclui: Traslados 

 Hotéi Categoria econômica: Lima: Monte Real - Hotel  Cusco: Warari Hotel  Puno: Qelqatani Hotel 

 Valor por pessoa: US$ 1.871, 

 Validade para comprar: de 27/outubro a 10/novembro 

 Validade para viajar: até 31/05/2017 (Parte Aérea calculada para ir 23/11 e volta 01/12 favor  validar preço na 
data desejada  ) 

 Itens não inclusos: 

 Grátis Seguro Viagem GTA Plano Rubi 
 TAXA DE EMBARQUE E DO IRFF DA PARTE TERRESTRE 

PF2016-12: PROGRAMA 9 DIAS / 8 NOITES 

Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca e FD Ilha do Sol 
 
 
 Dia 1 Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo  
 
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel, Se entregará um kit com a 
documentação detalhada juntamente com o itinerário final, Na parte da tarde, visite o centro da "Cidade dos 
Reis": a mais importante da América durante o período colonial: o Plaza Mayor, onde estão o Palácio do 
Governo, a Catedral, o Palácio do Arcebispo e o Município, Em seguida, percorra um dos mosteiros mais 
importantes da arquitetura colonial, O passeio continua para os distritos modernos de San Isidro e Miraflores, 
ao longo do caminho você passará por Huacas ou lugares sagrados pré-Incas, para logo, acabar com uma 
vista da costa do Pacífico, Hospedagem em Lima, 
Refeições inclusas: - 
 Dia 2 Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco, Na sua chegada à cidade 
de Cusco, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel, Restante da manhã livre para descansar e 
se aclimatar à altitude, 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 3 A Essência do Vale Sagrado: Terraço do Inca em Chincheros, Moray e Ollantaytambo 
 
Descubra o melhor do Vale Sagrado dos Incas através desta rota que começa na Sacada do Inca, em 
Chinchero, um belo lugar, com uma vista impressionante, onde doze famílias ainda conservam seus costumes 

http://www.montereal.com.pe/
http://www.hotelwarari.com/
http://www.qelqatani.com/
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tradicionais, e mostram a forma ancestral em que processam a lã, para obterem as cores tão vivas em seus 
têxtis, Depois chegamos em Moray, um impressionante laboratório agrícola pré-inca, para logo almoçar em 
um restaurante local, Seguimos para Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do 
antigo Império Inca, e um dos poucos lugares onde os conquistadores espanhóis perderam uma grande 
batalha, muito conhecida por suas "plataformas" (terraços construídos nas encostas das montanhas voltados 
para a agricultura), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz, que também serviu como templo,  Depois 
passaremos pelo povoado de Ollantaytambo, "a única cidade inca vivente", com suas ruas estreitas e de 
pedras, que ainda são habitadas desde o século 13, Hospedagem no Vale Sagrado, 
Refeições inclusas: café da manhã e almoço, 
 Dia 4 Machu Picchu 
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, Hospedagem em Águas Calientes, 
Refeições inclusas: café da manhã e almoço, 
 Dia 5 Segunda Visita Opcional a Machu Picchu (ENTRADA NÃO INCLUIDA) – Retorno para Cusco 
Manhã livre, Opcionalmente, você pode fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar para conhecer 
outros pontos mais recônditos como o “Intipunku” (“Porta do Sol”); os mais aventureiros por sua vez podem 
desfrutar de uma subida cheia de adrenalina ao “Huayna Picchu” (“Montanha Jovem”) para visitar o Templo 
da Lua e ter uma vista de Machu Picchu digna de uma bela fotografia, Em horário combinado, embarque no 
trem para retornar a Cusco, Na sua chegada nossos colaboradores o aguardarão na estação para levá-lo até 
seu hotel, Hospedagem em Cusco, 
Refeições inclusas: café da manhã, 
 Dia 6 Saída para Puno – Andahuaylillas / Racchi / La Raya  
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 Lago Titicaca – Ilhas Flutuantes 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 Ilha do Sol 
Bem cedo, saída pela estrada que leva ao Santuário de Copacabana para embarcar a bordo do catamarã 
rumo à Ilha do Sol, o berço do Império Inca, Nesta lendária ilha, visitaremos o Jardim, a Escadaria e a Fonte 
do Inca; posteriormente, visitaremos o Complexo Cultural Inti Wata, principal atrativo privado da Bolívia, 
incluindo o museu subterrâneo do Ekako, os centros de medicina tradicional e de construção de balsas de 
totora, os terraços de agricultura inca Pachamama, um centro de artesanato, o refúgio Intica e a maior 
variedade de camélidos andinos – no mirante Manco Cápac, Na visita ao Complexo Inti Wata também é 
possível navegar a bordo de uma imensa balsa típica de totora e realizar uma visita panorâmica no palácio 
inca de Pilkokaina, Mais tarde, embarque no catamarã para navegar de volta a Copacabana, a partir de onde 
retornaremos de ônibus para Puno, Hospedagem em Puno, 
Refeições inclusas: café da manhã e almoço, 
 Dia 9 Saída Internacional 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em seu voo internacional, 
Refeições inclusas: café da manhã, 

Fim dos nossos serviços, 
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Pacote Parte Aérea e Terrestre: Preço em USD por pax 
Parte Aérea na menor tarifa vigente favor validar preço na data desejada  

PF2016-12 LIMA, CUSCO, VALE SAGRADO & MACHU PICCHU, LAGO TITICACA & ILHA DO SOL 
Forma de pagamento Entrada 30% e Saldo em 9 parcelas iguais. 

 
Válido para período do PERUWEEK 

Categoria Single Duplo Triplo 

Econômica 1780 1870 2073 

Turística  1846 1936 2258 

Turística Superior 1888 1973 2349 

Primeira 2021 2094 2540 

Primeira Superior 2245 2316 2965 

Luxo 2388 2511 3349 

Super Luxo - 2899 3832 

Suplemento para pax viajando sozinho 166,00 

FAVOR CONSULTAR VALOR DA TAXA DE EMBARQUE E DO IRFF DA PARTE TERRESTRE 
 

 

 

 


