
PERUWEEK - REVISADO 31/10/2018 

 
 Validade para comprar:  De 07 a 22 de novembro  

 
Validade para 
viajar:  

Até 28/02/2019 exceto Saídas Natal,                 
Réveillon, Carnaval e outros feriados  

 

Atenção: Pacotes com Aéreo favor validar seu preço na data desejada pode ter Alteraçãopara mais ou para menos. 
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PERÚ 
 

O Peru lhe convida a desfrutar dos destinos exóticos e culturais que oferece. O país é um destino único. Sua cultura viva, sua 

história impressionante e a sua diversidade de recursos naturais fazem da viagem uma experiência realmente inigualável. De 

Cusco ao Lago Titicaca, caminhando pela Machu Picchu dos Incas, passeando pela selva ou sobrevoando as Linhas de Nazca, você 

descobrirá uma nova aventura em cada um destes atrativos, e assim viverá férias realmente diferentes. 

Use os Links abaixo para ir até a opção desejada, colocando o cursor sobre as opções das colunas (da esquerda ou direita) e 

clicando “Ctrl+click”. 

 

Operação mínima 2 passageiros. Disponível o suplemento de serviço para um passageiro viajando sozinho 

Índice 

Hotéis Sugeridos 

Dicas de Programas 

Essências do Perú 6d/5n Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu 

Um despertar em Machu Picchu 
7d/6n Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu com pernoite em 

Águas Calientes 

A Rota Sagrada a Machu Picchu 7d/6n Cusco, Trilha Inca e Machu Picchu 

Nevado Salkantay  
8d/7n Cusco, Nevado Salkantay e Machu Picchu com pernoite em 

Águas Calientes 

Vale Sagrado Magico 
8d/7n Lima, Valle Sagrado e Machu Picchu com pernoite em Águas 

Calientes 

Do Mar aos Andres 
8d/7n Lima, Líneas de Nazca, Ballestas, Cusco, Vale Sagrado e Machu 

Picchu 

Peru Andino 
8d/7n Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno e Lago 

Titicaca 

Travessia pelos Andes e Amazonas 
8d/7n Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu e Puerto 

Maldonado 

Maravilhas Andinas & Salar de Uyuni  9d/8n Lima, Cusco, Machu Picchu, Puno, La Paz e Uyuni 

Tesouros Arqueológicos 
10d/9n Lima, Chiclayo, Trujillo, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu 

com pernoite em Águas Calientes 

O Cruzamento dos Lagos  
11d/10n Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu con noche en Aguas 

Calientes, Puno, Ilha del Sol e La Paz 

Caminhos dos Andes 
12d/11n Lima, Arequipa, Cañón del Colca, Puno, Cusco, Valle Sagrado e 

Machu Picchu 

Perú: A Experiência Completa 14d/13n 
Lima, Líneas de Nazca, Paracas, Arequipa, Colca, Puno, 

Titicaca, Cusco, Valle Sagrado e Machu Picchu 
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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 
-Santa Cruz  
-Miraflores 
Suite Centro  
 

-León de Oro 
-Ferre 
Miraflores 
-Britania 
Miraflores 
-Tambo I 
-Tambo 2 de 
Mayo 
-Lima Wasi 
 

-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 
 

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

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 
-Abittare 
-Monasterio 
San Pedro 
-Los Portales 
Cusco 
-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 
 

-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 
-Villa Urubamba 
-Tikawasi Valley 
-Hacienda del 
Valle 
 

-San Agustín 
Urubamba 
-Villa Urubamba 
-Hacienda del 
Valle 

-Hacienda del 
Valle 
-Agustos 
Urubamba 
-Villa 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 
 

http://hotelesferre.com/hotel-ferre-ville-miraflores/
http://www.leondeoroperu.com/
https://www.hotelsantacruz.com/
http://www.mirafloressuitescentro.com/
http://www.mirafloressuitescentro.com/
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://www.limawasihotel.com.pe/
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://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/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/
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/
http://www.countryclublimahotel.com/
http://www.countryclublimahotel.com/
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.hotelagustos.com/
http://www.inkarrihostal.com/
http://www.sanfranciscoplazacusco.com/es/hplaza/
http://www.sanfranciscoplazacusco.com/es/hplaza/
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://abittare-hotels.com/es
http://www.hotelmonasteriosanpedro.com/
http://www.hotelmonasteriosanpedro.com/
http://www.losportaleshoteles.com.pe/
http://www.losportaleshoteles.com.pe/
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://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.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.novotel.com/es/hotel-3254-novotel-cusco/index.shtml
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.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://villaurubamba.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://villaurubamba.com/
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/
http://villaurubamba.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://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/
https://www.hotelsolyluna.com/
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Aguas 
Calientes 

-Hanaqpacha 
Inn 
-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 

Paracas -Gran Palma -San Agustín 
Paracas 

-San Agustín 
Paracas 

-La Hacienda 
Bahía Paracas 
-Double Tree 
Paracas 
 

- La Hacienda 
Bahía Paracas 
-Aranwa 
Paracas 
 

- Paracas Luxury 
Collection Resort 

Nazca -Majoro 
-Oro Viejo 

-DM Hoteles - 
Nazca 
-Majoro 

- DM Hoteles - 
Nazca 
-Casa Andina 
Standard 

-Casa Andina 
Standard 

-Nuevo 
Cantalloc 

-Nuevo Cantalloc 

Arequipa -Santa Rosa 
Hotel 
-Meliana Hotel 
-Casona Plaza 
Colonial  

-San Agustín  
Posada del 
Monasterio  
-Casona Plaza 
Arequipa  
-Maison D’Elise 
-Maison Du 
Soleil 

-Casa Andina 
Standard 
-Hotel 
Fundador 

-El Cabildo -Casa Andina 
Select 

-Libertador Ciudad 
Blanca 
-Casa Andina 
Premium Arequipa 
 

Colca -Pozo del Cielo 
-Colca Llaqta 
-Colca Inn 

-Pozo del Cielo 
-Colca Llaqta 
 

-Casa Andina 
Standard Colca 
-El Refugio 
Colca 
 

-El Refugio 
Colca 
-Killawasi 
Lodge 

-Aranwa Colca 
Colca Lodge 

-Belmond Las 
Casitas del Colca 

Chiclayo -Mochiks hotel 
-Intiotel 
 

-Los Portales 
Chiclayo 
-Sunec hotel   

-Los Portales 
Chiclayo 

-Costa Del Sol -Casa Andina 
Select Chiclayo 

-Casa Andina 
Select Chiclayo 

Trujillo  -Los 
Conquistadores 
-El Gran 
Marques 
 

-Los 
Conquistadores 
-El Gran 
Marques 
 

-Costa Del Sol  -Costa Del Sol -Libertador 
Plaza Mayor  

-Libertador Plaza 
Mayor 
-Casa Andina 
Premiun Trujillo 

Chachapoyas 
o 

Cocachimba 

Chachapoyas:    
-La Xalca 
-La Casona 
Monsante 

Chachapoyas:    
-La Xalca 
-La Casona 
Monsante 

Chachapoyas:    
-La Xalca 
-La Casona 
Monsante 

Cocachimba:    
-Gocta Andes 
Lodge 

Cocachimba:     
-Gocta Andes 
Lodge 

Cocachimba:     -
Gocta Andes Lodge 

http://www.hotelhanaqpachainn.com/
http://www.hotelhanaqpachainn.com/
http://inkatowermachupicchuhotel.site/
http://inkatowermachupicchuhotel.site/
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/
https://www.casa-andina.com/
http://casadelsolhotels.com/
http://casadelsolhotels.com/
https://www.inkaterra.com/es/
https://www.inkaterra.com/es/
http://www.sumaqinn.com.pe/hotel.html
http://www.qelqatani.com/
http://www.casonaplazahoteles.com/
http://www.casonaplazahoteles.com/
http://www.sillustani.com/
http://www.hotelbalsainn.com/
http://www.casonaplazahoteles.com/
http://www.casonaplazahoteles.com/
http://www.coloninn.com/
http://www.coloninn.com/
http://www.hhp.com.pe/
http://www.intiqahotel.com/
http://www.hhp.com.pe/
http://www.hhp.com.pe/
http://www.hhp.com.pe/
http://www.hhp.com.pe/
http://www.ximahotels.com/es/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
http://hotelesjoseantonio.com/
https://www.sonesta.com/pe/puno/sonesta-posadas-del-inca-lake-titicaca-puno
https://www.sonesta.com/pe/puno/sonesta-posadas-del-inca-lake-titicaca-puno
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.libertador.com.pe/hotel/libertador-lago-titicaca/
https://www.libertador.com.pe/hotel/libertador-lago-titicaca/
http://hotelgranpalma.com/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://hoteleslahacienda.com/hotel-bahia-paracas-2/
http://hoteleslahacienda.com/hotel-bahia-paracas-2/
http://www.doubletreeelpardo.com.pe/
http://www.doubletreeelpardo.com.pe/
http://hoteleslahacienda.com/hotel-bahia-paracas-2/
http://hoteleslahacienda.com/hotel-bahia-paracas-2/
http://www.aranwahotels.com/
http://www.aranwahotels.com/
http://www.hotelparacasresort.com/es
http://www.hotelparacasresort.com/es
http://hotelmajoro.com/es/home/
http://www.hoteloroviejo.net/
http://www.dmhoteles.pe/esp/hotel/hotel-en-nasca
http://www.dmhoteles.pe/esp/hotel/hotel-en-nasca
http://hotelmajoro.com/es/home/
http://www.dmhoteles.pe/esp/hotel/hotel-en-nasca
http://www.dmhoteles.pe/esp/hotel/hotel-en-nasca
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
http://www.hotelnuevocantalloc.com/
http://www.hotelnuevocantalloc.com/
http://www.hotelnuevocantalloc.com/
http://www.hotelsantarosa-aqp.com/
http://www.hotelsantarosa-aqp.com/
http://www.hotelmeliana.com.pe/
http://www.casonaplazahoteles.com/
http://www.casonaplazahoteles.com/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/
http://www.casonaplazahoteles.com/
http://www.casonaplazahoteles.com/
http://www.hotelmaisondelise.com/index.php/es/
http://www.maisondusoleil.com.pe/index.php/es/
http://www.maisondusoleil.com.pe/index.php/es/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
http://fundador.pe/
http://fundador.pe/
http://www.cabildohotel.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.libertador.com.pe/hotel/libertador-arequipa/
https://www.libertador.com.pe/hotel/libertador-arequipa/
http://www.casa-andina.com/
http://www.casa-andina.com/
http://www.pozodelcielo.com.pe/
http://www.colcallaqtahotel.com/
http://www.hotelcolcainn.com/
http://www.pozodelcielo.com.pe/
http://www.colcallaqtahotel.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
http://www.refugiohotelcolca.com/index.php/es/
http://www.refugiohotelcolca.com/index.php/es/
http://www.refugiohotelcolca.com/index.php/es/
http://www.refugiohotelcolca.com/index.php/es/
http://www.killawasilodge.com/es/
http://www.killawasilodge.com/es/
http://www.aranwahotels.com/
http://www.aranwahotels.com/
https://www.belmond.com/hotels/south-america/peru/colca-canyon/belmond-las-casitas/
https://www.belmond.com/hotels/south-america/peru/colca-canyon/belmond-las-casitas/
http://www.hotelmochiks.com/
http://www.intiotel.com/
http://www.losportales.com.pe/
http://www.losportales.com.pe/
http://www.sunechotel.com.pe/
http://www.losportales.com.pe/
http://www.losportales.com.pe/
http://www.costadelsolperu.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
https://www.casa-andina.com/
http://www.losconquistadoreshotel.com/
http://www.losconquistadoreshotel.com/
http://www.elgranmarques.com/
http://www.elgranmarques.com/
http://www.losconquistadoreshotel.com/
http://www.losconquistadoreshotel.com/
http://www.elgranmarques.com/
http://www.elgranmarques.com/
http://www.costadelsolperu.com/
http://www.costadelsolperu.com/
https://www.libertador.com.pe/hotel/libertador-trujillo/
https://www.libertador.com.pe/hotel/libertador-trujillo/
https://www.libertador.com.pe/hotel/libertador-trujillo/
https://www.libertador.com.pe/hotel/libertador-trujillo/
http://www.casa-andina.com/
http://www.casa-andina.com/
http://www.laxalcahotel.com/
http://www.casonamonsante.com/
http://www.casonamonsante.com/
http://www.laxalcahotel.com/
http://www.casonamonsante.com/
http://www.casonamonsante.com/
http://www.laxalcahotel.com/
http://www.casonamonsante.com/
http://www.casonamonsante.com/
http://www.goctalodge.com/
http://www.goctalodge.com/
http://www.goctalodge.com/
http://www.goctalodge.com/
http://www.goctalodge.com/
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Puerto 
Maldonado 

-Inkaterra Field 
Station 

-Inkaterra 
Hacienda 
Concepción 

-Inkaterra 
Hacienda 
Concepción 

-Inkaterra 
Reserva 
Amazónica 

-Inkaterra 
Reserva 
Amazónica 

-Inkaterra Reserva 
Amazónica 

La Paz 
 

-Hostal Naira -Casa de Piedra 
hotel 

-La Casona 
Boutique hotel 

-Hotel Ritz -Europa Hotel -Casa Grande 

Uyuni / 
Colchani 

-Tambo Aymara -Hotel Girasoles -Jardines de 
Uyuni 

-Cristal 
Samaña**  

-Luna Salada** -Palacio de Sal** 

 

**Estes hotéis estão em Colchani, nas margens do salar. Colchani fica a 5 km da cidade de Uyuni, onde estão os 

melhores hotéis de sal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.inkaterra.com/guides-field-station/tambopata/the-experience/
https://www.inkaterra.com/guides-field-station/tambopata/the-experience/
https://www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-hacienda-concepcion/the-experience/
https://www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-hacienda-concepcion/the-experience/
https://www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-hacienda-concepcion/the-experience/
https://www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-hacienda-concepcion/the-experience/
https://www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-hacienda-concepcion/the-experience/
https://www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-hacienda-concepcion/the-experience/
https://www.inkaterra.com/es/inkaterra-experience/destinos-de-viaje/reserva-amazonica/
https://www.inkaterra.com/es/inkaterra-experience/destinos-de-viaje/reserva-amazonica/
https://www.inkaterra.com/es/inkaterra-experience/destinos-de-viaje/reserva-amazonica/
https://www.inkaterra.com/es/inkaterra-experience/destinos-de-viaje/reserva-amazonica/
https://www.inkaterra.com/es/inkaterra-experience/destinos-de-viaje/reserva-amazonica/
https://www.inkaterra.com/es/inkaterra-experience/destinos-de-viaje/reserva-amazonica/
https://www.inkaterra.com/es/inkaterra-experience/destinos-de-viaje/reserva-amazonica/
https://www.inkaterra.com/es/inkaterra-experience/destinos-de-viaje/reserva-amazonica/
http://www.hostalnaira.com/
http://www.casadepiedrahb.com/
http://www.casadepiedrahb.com/
http://www.lacasonahotelboutique.com/
http://www.lacasonahotelboutique.com/
http://www.ritzbolivia.com/
http://www.hoteleuropa.com.bo/
http://www.casa-grande.com.bo/default-es.html
http://tamboaymara.site/
http://www.girasoleshotel.hostel.com/
http://www.jardinesdeuyuni.com/
http://www.jardinesdeuyuni.com/
http://www.hotelcristalsamana.com.bo/
http://www.hotelcristalsamana.com.bo/
http://www.lunasaladahotel.com.bo/es/
http://www.palaciodesal.com.bo/
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ESSÊNCIAS DO PERÚ - 6 dias / 5 noites - 

Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu 
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 

Vale Sagrado C/A 

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

6 Cusco – Saida Internacional - C 

 
ITINERÁRIO DETALHADO 
 
Día 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. 

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 
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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: Valle Sagrado – Machu Picchu - Cusco 
     
Visita a Machu Picchu (Tour de dia 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. 

 
Dia 6: Cusco – Saida Internacional 
 
A Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão com seu voo. 

Refeições inclusas: café da manhã.   Fim dos nossos serviços. 
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Forma de Pagamento por pessoa 
Entrada 25% e saldo em 9 x 

Pacote  
*Aéreo e Terrestre 

Só  
Parte Terrestre  

Categoria Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo 

Econômica 1552 1390 1355 1088 917 880 

Turista 1632 1412 1391 1172 940 919 

Turista Superior 1684 1435 1412 1226 964 940 

Primeira Clase 1831 1508 1454 1381 1041 984 

Primeira Superior 2111 1650 1596 1676 1191 1134 

Luxo 2879 2032 2011 2483 1592 1571 

*Parte Aérea calculada como base embarque 25/11/2018, favor validar preço na data de embarque desejada. 

 
 
Consulte adicional para 01 passageiro viajando sozinho. 
(Voltar para o Índice) 

UM DESPERTAR EM MACHU PICCHU 
7 dias / 6 noites 
Lima, Cusco, Vale Sagrado y Machu Picchu 
 
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 

Vale Sagrado C/A 

5 Vale sagrado – Machu Picchu  Aguas Calientes C/A 

6 Machu Picchu – Cusco Cusco C 

7 Cusco – Saida Internacional - C 

 
ITINERÁRIO DETALHADO 
 
Día 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.  
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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. 
 

 
Día 5: Vale Sagrado – Machu Picchu 
     
Visita a Machu Picchu (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.  

Hospedagem em Águas Calientes. 
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Refeições inclusas: Café da manhã e almoço. 

 

 
Día 6: Machu Picchu - Cusco 
 
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 

 
 

Día 7: Cusco – Saida Internacional 
 
A Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão com seu voo. 

Refeições inclusas: Café da manhã. 

 
 

Fim dos nossos serviços. 
 
 
 

 

Forma de Pagamento por pessoa 
Entrada 25% e saldo em 9 x 

Pacote  
*Aéreo e Terrestre 

Só  
Parte Terrestre  

Categoria Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo 

Econômica 1648 1441 1401 1189 971 929 

Turista 1751 1479 1433 1297 1011 963 

Turista Superior 1831 1509 1485 1381 1043 1017 

Primeira Clase 1995 1590 1535 1553 1128 1070 

Primeira Superior 2428 1826 1728 2009 1376 1273 

Luxo 3297 2294 2255 2922 1868 1827 

*Parte Aérea calculada como base embarque 25/11/2018, favor validar preço na data de embarque desejada. 

 
 
Consulte adicional para 01 passageiro viajando sozinho. 
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A ROTA SAGRADA A MACHU PICCHU  
7 dias / 6 noites  
Cusco, Trilha Inca e Machu Picchu 

 

RESUMO DA VIAGEM 
Dia Rota Hospedagem Refeições  

1 Chegada Internacional – Lima - Cusco Cusco - 

2 Cusco – Dia livre para aclimatação Cusco C 

3 Cusco – Trilha Inca Acampamento C/A/J 

4 Trilha Inca Acampamento C/A/J 

5 Trilha Inca Acampamento C/A/J 

6 Trilha Inca – Machu Picchu – Cusco Cusco C/A 

7 Cusco – Saida Internacional - C 

 
ITINERÁRIO DETALHADO 
 
Dia 1: Chegada Internacional - Lima - Cusco 
 
Na sua chegada à cidade de Cusco, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a 
documentação detalhada juntamente com o itinerário final. Manhã livre para relaxar. 
 
Hospedagem em Cusco. 

Refeições inclusas: - 

 
Dia 2: Cusco 
 
Dia libre para relaxar ou caso queira realizar alguma excursão opcional do seu agrado. 
 
Hospedagem em Cusco. 

Refeições inclusas: Café da manhã. 

 
Dia 3: Cusco – Trilha Inca 
 
Trilha Inca (saídas fixas, quartas, sextas e domingo) 
 
DIA 1: CUSCO – HUAYLLABAMBA 
Cedo pela manhã, você vai ser recolhido do hotel e levado até o Km 82, lugar onde vai realizar o controle para ingressar à Rede 
do Caminho Inca e vai começar com a caminhada, sendo a primeira parte ao longo do rio Urubamba para chegar "Llaqtapata", 
onde vai desfrutar do almoço com uma paisagem maravilhosa ao redor. Depois de um descanso você vai retomar o trajeto para 
começar uma leve subida para o vale de Piscacucho para chegar à comunidade de Huayllabamba, onde vai ser o lugar de 
acampamento.  
 
Altura máxima: 2954 m.s.n.m / 9694 pés 
Altura mínima: 2670 m.s.n.m / 8761 pés 
Altura acampamento: 2954 m.s.n.m/ 9694 pés 
Distância percorrida: 12.00 km / 7.47 milhas 
Tempo aproximado Caminhando: 5 -6 horas. 
 
Hospedagem em acampamento. 
Refeições inclusas: Café da manhã, almoço e jantar. 
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Dia 4: Trilha Inca 
 
DIA 2: HUAYLLABAMBA – PACAYMAYO 

Depois de um café da manhã saudável, você vai começar a subida para o primeiro e mais alto passo da rota, Warmiwañusca (4200 
m.s.n.m), de onde vai obter um espetacular domínio de toda a paisagem e as cordilheiras com neve de Vilcabamba e Vilcanota. 
Esta subida vai demorar quase toda a manhã, até chegar ao lugar onde vai almoçar. Depois, você vai continuar o descenso por um 
par de horas mais até chegar a seu próximo acampamento, Pacaymayo.  
 
Altura máxima: 4226 m.s.n.m / 13866 pés 
Altura mínima: 2954 m.s.n.m / 9694 pés 
Altura acampamento: 3500 m.s.n.m / 11480 pés 
Distância percorrida: 11.00 km / 6.84 milhas. 
 
Hospedagem em acampamento. 
Refeições inclusas: Café da manhã, almoço e jantar. 

 
Día 5: Camino Inca 
 
DIA 3: PACAYMAYO – WIÑAYWAYNA 
Em este dia, você vai começar a subida ao segundo passo, o qual se encontra mais baixo do que o primeiro, o passo ou lacuna de 
água Runcuracay (3900 m.s.n.m), para logo começar a descida até chegar ao complexo arqueológico de Sayacmarca. Depois de 
ter percorrido o lugar, você vai continuar sua caminhada por um caminho inca de pedra original, através da Floresta Nublada 
semitropical, rumo ao último passo, Phuyupatamarca (3800 m.s.n.m). Se fizer um bom clima, você vai poder observar uma 
espetacular vista dos picos com neve e do vale. De este lugar, você vai começa a descer a seu último acampamento em 
Wiñaywayna, um dos mais belos e importantes complexos arqueológicos depois de Machu Picchu.  
 
Altura máxima: 3974 m.s.n.m / 13039 pés 
Altura mínima: 2729 m.s.n.m / 8954 pés 
Altura Acampamento: 2650 m.s.n.m / 8692 
Distância percorrida: 16.00 km / 9.94 milhas 
Tempo aproximado de caminhada: 8 horas. 
 
Hospedagem em acampamento. 
Refeições inclusas: Café da manhã, almoço e jantar. 
 

 
Día 6: Camino Inca – Machu Picchu - Cusco 
 
DIA 4: WIÑAYWAYNA –MACHUPICCHU-CUSCO 
Logo de um reparador café da manhã, você vai caminhar por um trajeto de 2 horas até chegar ao famoso Inti Punku ou “Porta do 
Sol”, de este lugar você vai ter o primeiro avistamento do majestoso Machu Picchu. Depois de uma pequena caminhada, você vai 
chegar à famosa cidadela onde, terminando um breve descanso, vai percorrer em um tour de 2 horas aproximadamente. À hora 
apropriada, você vai descer ao povo de Aguas Quentes, onde vai almoçar e logo vai abordar o trem de retorno ao Cusco.  
 
Altura máxima: 2732 m.s.n.m / 8964 pés 
Altura Machu Picchu: 2400 m.s.n.m / 7872 pés 
Distância percorrida: 4.00 km / 2.49 milhas 
Tempo de caminhada: 2 horas. 
 
Hospedagem em Cusco 
Refeições inclusas: Café da manhã e almoço 
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Dia 7: Cusco 
 
A Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão com seu voo. 

Refeições inclusas: Café da manhã. 

 
 Inclui equipamento de camping completo: 

-  Barraca da marca The North Face, modelo Four Seasons Mountain 25. 
- Sleeping Bag 
- Colchão inflável marca Therm-a-rest. 
- Bolsa de lona pessoal 7 kg / 15.43 lb 
- Barraca comedor. 
- Barraca cozinha. 
- Barraca banheiro 
- Acessório de cozinha 
- Acessório de emergência 
- Oxigênio. 
- Rádios de onda curta e telefone satélite. 

Fim dos nossos serviços. 
 

Forma de Pagamento por pessoa 
Entrada 25% e saldo em 9 x 

Pacote  
*Aéreo e Terrestre 

Só  
Parte Terrestre  

Categoria Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo 

Econômica 1754 1636 1632 1300 1176 1172 

Turista 1827 1661 1646 1377 1202 1186 

Turista Superior 1866 1686 1686 1418 1229 1229 

Primeira Clase 1907 1707 1678 1461 1250 1220 

Primeira Superior 2086 1799 1799 1649 1347 1347 

Luxo 2489 1991 1981 2073 1549 1539 

*Parte Aérea calculada como base embarque 25/11/2018, favor validar preço na data de embarque desejada. 

 
 
Consulte adicional para 01 passageiro viajando sozinho. 

 
 
 
Sobre o Caminho Inca 4D/3N  
 
*Tem saídas fixas as quartas, sextas e domingo. 
*Saídas mínimo 2 passageiros. 

*A tarifa SGL deverá ser validada com o executivo de acordo a disponibilidade do programa. 

Esta tarifa SGL somente aplicara se um passageiro individual se soma um de outros grupos, que já conte com passageiros 

inscritos e que saiam nas datas de saídas fixas. Contará com barraca individual. 

Em caso o passageiro não possa acoplar em algum grupo, deverá assumir o custo adicional e sair em serviço privativo.  
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NEVADO SALKANTAY  
8 dias / 7 noites  
Lima, Cusco e Nevado Salkantay  

 
RESUMO DA VIAGEM 

Dia Rota Hospedagem Refeições  

1 Chegada Internacional – Lima - Cusco Cusco - 

2 Cusco – Dia livre para aclimatação Cusco C 

3 Cusco – Challacancha – Soroycocha Campamento C/A/J 

4 Rota Salkantay: Soroycocha – Qollpapampa Campamento C/A/J 

5 Rota Salkantay: Qollpapampa -Lucmabamba Campamento C/A/J 

6 Rota Salkantay: Lucmabamba – Hydroeléctrica – Águas Calientes Aguas Calientes J 

7 Machu Picchu - Cusco Cusco C/A 

8 Cusco – Saida Internacional - J 

 
ITINERÁRIO DETALHADO 
 
 
Dia 1: Chegada Internacional – Lima - Cusco 
 
Na sua chegada à cidade de Cusco, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a 
documentação detalhada juntamente com o itinerário final. Manhã livre para relaxar. 
 
Hospedagem em Cusco. 

Refeições inclusas: - 
 

 
Dia 2: Cusco 
 
Dia libre para relaxar ou caso queira realizar alguma excursão opcional do seu agrado 
 
Hospedagem em Cusco. 

Refeições inclusas: Café da manhã. 
 

 
Dia 3: Cusco –Salkantay 
 
Salkantay (saídas fixas segundas, quartas e sábado)  
 
DIA 1: CUSCO – CHALLACANCHA – SOROYCOCHA 
Saída de Cusco em direção à comunidade de Mollepata, localizada a 2.803 metros de altitude. Continuação por uma pequena 

estrada de terra até chegar a Challacancha, local onde lhe esperam os arrieiros com os cavalos, os quais levarão a carga da 

expedição. A partir dali inicia-se a ascensão rumo a Salcantaypampa, chegando primeiro até Soroycocha (4.491 metros), local onde 

é instalado o acampamento. Ali teremos as primeiras vistas do imponente Apu Salcantay. 

 

Hospedagem em acampamento 

Refeições inclusas: Café da manhã, almoço e jantar. 
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Dia 4: Salkantay 
 
DIA 2: SOROYCOCHA – QOLLPAPAMPA 
Este é o início de uma longa caminhada em direção a Qollpapampa, local onde é montado o acampamento. Durante o primeiro 
trecho, ascensão até o Passo Salcantay (4.525 metros), o lugar mais alto da rota, onde desfrutaremos de uma bela e valiosa vista 
dos glaciares que enfeitam a cordilheira de Vilcabamba e também a face sul do Apu Salcantay. O caminho segue rumo a 
Huayracmachay para almoçar e descer em direção a uma zona de Bosque Nublado, seguindo os passos do Rio Salcantay. 
 
Hospedagem em acampamento 
Refeições inclusas: Café da manhã, almoço e jantar. 

 
Dia 5: Salkantay 
 
DIA 3: QOLLPAPAMPA - LUCMABAMBA 
O descenso continua por uma trilha estreita, seguindo as margens do Rio Cachora. Você perceberá uma mudança no clima, tudo 
ficará mais cálido, úmido e mais verde. Na parte da tarde, a caminhada continua até chegar a Sahuayaco, pequena comunidade 
com 20 famílias. O acampamento é montado muito perto dali, em Lucmabamba. 
 
Hospedagem em acampamento 
Refeições inclusas: Café da manhã, almoço e jantar. 

 
Día 6: Ruta Salkantay – Aguas Calientes 
 
DIA 4: LUCMABAMBA – HIDRELÉTRICA – MACHU PICCHU (POVOADO DE ÁGUAS CALIENTES) 
Cruzaremos o rio para subir até o Mirante ou Abra de Q’elloqasa (2.860 metros), de onde teremos a primeira e excepcional vista 
de Machu Picchu, a tão aclamada cidade dos Incas. Neste lugar desfrutaremos do nosso último almoço rodeado pela natureza, 
para posteriormente conhecer Llactapata, lugar que abriga um impressionante sistema de andenes ou terraços de cultivo. Mais 
tarde, desceremos novamente em direção ao rio Aobamba até chegar à Hidrelétrica de Machu Picchu, onde embarcaremos no 
trem local que nos levará ao povoado de Águas Calientes. 

 
Hospedagem em Águas Calientes. 
Refeições inclusas: Café da manhã e almoço  

 
 
Día 7: Machu Picchu - Cusco 
 
DIA 5: MACHU PICCHU – CUSCO 
Hoje embarcaremos no primeiro ônibus rumo ao Santuário de Machu Picchu, sétima maravilha do mundo. Ao chegar, você terá 
tempo livre para explorar o complexo e, mais tarde, retornar ao povoado de Águas Calientes para embarcar no trem que o levará 
de volta para Ollantaytambo, onde um ônibus o conduzirá até seu hotel. Fim da rota. 
 
Hospedagem em Cusco. 
Refeições inclusas: Café da manhã. 
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Día 8: Cusco – Salida Internacional 
 
A Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão com seu voo. 

Refeições inclusas: Café da manhã. 

 

 Inclui equipamento de camping completo: 
-  Barraca da marca The North Face, modelo Four Seasons Mountain 25. 
- Sleeping Bag 
- Colchão inflável marca Therm-a-rest. 
- Bolsa de lona pessoal 7 kg / 15.43 lb 
- Barraca comedor. 
- Barraca cozinha. 
- Barraca banheiro 
- Acessório de cozinha 
- Acessório de emergência 
- Oxigênio. 
- Rádios de onda curta e telefone satélite. 
 

 
 

Fim dos nossos serviços. 
 

Forma de Pagamento por pessoa 
Entrada 25% e saldo em 9 x 

Pacote  
*Aéreo e Terrestre 

Só  
Parte Terrestre  

Categoria Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo 

Econômica 1953 1711 1701 1499 1245 1235 

Turista 2049 1751 1719 1600 1287 1253 

Turista Superior 2115 1781 1770 1670 1319 1307 

Primeira Clase 2175 1811 1773 1733 1350 1310 

Primeira Superior 2504 1995 1944 2079 1543 1489 

Luxo 3008 2275 2247 2608 1838 1808 

*Parte Aérea calculada como base embarque 25/11/2018, favor validar preço na data de embarque desejada. 

 
 
Consulte adicional para 01 passageiro viajando sozinho. 
 
Sobre o Nevado Salkantay 5D/4N  

*Tem saídas fixas as segundas, quartas e sábado. 
*Saídas mínimo 2 passageiros. 

*A tarifa SGL deverá ser validada com o executivo de acordo a disponibilidade do programa. 

Esta tarifa SGL somente aplicara se um passageiro individual se soma um de outros grupos, que já conte com passageiros 

inscritos e que saiam nas datas de saídas fixas. Contará com barraca individual. 

Em caso o passageiro não possa acoplar em algum grupo, deverá assumir o custo adicional e sair em serviço privativo 
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VALE SAGRADO MAGICO 
8 dias / 7 noites  
Lima, Vale Sagrado, Machu Picchu e Cusco 
 
RESUMO DA VIAGEM 

Dia Rota Hospedagem Refeições  

1 Chegada Internacional – Lima Lima - 

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

3 Lima - Cusco – Vale Sagrado  Vale Sagrado C 

4 Vale Sagrado: Moray, Maras e Ollantaytambo Vale Sagrado C/A 

5 Vale Sagrado – Machu Picchu Aguas Calientes C/A 

6 Machu Picchu – Cusco Cusco C 

7 Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas Cusco C 

8 Cusco – Salida Internacional - C 

 
ITINERÁRIO DETALHADO 
 
Dia 1: Llegada 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 – Valle Sagrado 
 
Bienvenido a Cusco.  
Na sua chegada à cidade de Cusco, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel no Vale Sagrado.  
Restante da manhã livre para descansar e se aclimatar à altitude 
 
Hospedagem em Vale Sagrado 
Refeições inclusas: café da manhã. 
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Dia 4: Vale Sagrado 
 
Tesouros do Vale Sagrado: Maras, Moray e Ollantaytambo (Tour de dia completo) 
Descubra o melhor do Valle Sagrado nesta fascinante experiencia que inicia em Moray, onde você irá recorrer as enorme terraças 
agrícolas circulares e semicirculares incrustadas em cima de uma colina com vistas ao vale de Urubamba e usados pelos Incas 
como um laboratorio botanico. Muito perto encontra-se o povoado de Maras, onde visitará suas salinas donde se extrae uma das 
melhores sais, a mesma que é utilizada pelos melhores chefs de todo o mundo. Logo, poderá desfrutar do almoço na qual será 
serviço em um restaurante local. A continuação, vamos chegar 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. 
** Na temporada de chuvas (de dezembro a março), recomendamos a substituição deste passeio pelas Essências do Vale Sagrado. 

 
Hospedagem em Vale Sagrado 
Refeições inclusas: Café da manhã e almoço 
 
Dia 5: Vale Sagrado – Machu Picchu 
     
Visita a Machu Picchu (Tour de dia 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.  

Hospedagem em Águas Calientes. 

Refeições inclusas: Café da manhã e almoço. 

 
Dia 6: Machu Picchu - Cusco 
     
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 

 
Día 7: Cusco 
 
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. 
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Hospedagem em Cusco. 

Refeições inclusas: Café da manhã 

 

 
Día 8: Cusco – Salida Internacional 
 
A Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão com seu voo. 

Refeições inclusas: Café da manhã. 

 
 

Fim dos nossos serviços. 
 
 
 

 

Forma de Pagamento por pessoa 
Entrada 25% e saldo em 9 x 

Pacote  
*Aéreo e Terrestre 

Só  
Parte Terrestre  

Categoria Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo 

Econômica 1860 1562 1502 1401 1088 1025 

Turista 1981 1602 1539 1529 1131 1064 

Turista Superior 2068 1635 1594 1620 1165 1122 

Primeira Clase 2293 1747 1666 1857 1283 1198 

Primeira Superior 2784 2011 1898 2373 1561 1441 

Luxo 3843 2576 2517 3486 2154 2093 

*Parte Aérea calculada como base embarque 25/11/2018, favor validar preço na data de embarque desejada. 
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DO MAR AOS ANDES 
8 dias / 7 noites 
Lima, Paracas, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu 
 
RESUMO DA VIAGEM 

Dia Rota Hospedagem Refeições  

1 Chegada Internacional  Lima - 

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

3 Lima – Paracas: Sobrevoo das Linhas Nazca Paracas C 

4 Paracas – Lima: Ilhas Ballestas  Lima C 

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

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

Vale Sagrado C/A 

7 Vale Sagrado – Machu Picchu – Cusco Cusco C/A 

8 Cusco – 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 - Paracas 
     
Bem cedo, traslado ao terminal de ônibus e embarque no serviço especial de ônibus com destino a Paracas (aprox. 4 horas). 
Chegada e recepção. 
Sobrevoo das Linhas de Nazca (Tour de meio dia) 
Traslado ao aeródromo de Pisco para e embarque em uma avioneta para desfrutar do sobrevoo pelas incríveis Linhas de Nazca, 

localizadas nas pampas de mesmo nome. Ali é possível ver numerosos geoglifos representando figuras de animais e plantas, 

distribuídos em meio a um emaranhado de outros traços como retas, trapézios, triângulos e espirais gravados sobre o solo e 

permaneceram preservados por cerca de 2.000 anos. 
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Hospedagem em Paracas.  

Refeições inclusas: café da manhã 

 
Dia 4: Paracas - Lima 
     
Visita das Ilhas Ballestas (Tour de meio día) 
Sairemos bem cedo com destino ao píer, local onde começará nossa excursão de quase 2 horas em lancha para as Ilhas Ballestas, 

localizadas em frente à costa da Reserva Nacional de Paracas – o maior santuário natural de nossa costa. Estas duas belas ilhas 

são o lar de milhares de aves migratórias, as quais compartilham seu habitat com colônias de inquietos lobos marinhos. Durante 

a travessia até as ilhas, faremos uma parada para apreciar o misterioso desenho conhecido como “O Candelabro”, esculpido nas 

encostas de uma das dunas da costa.  

Em horário oportuno, retorno em ônibus para a cidade de Lima. Chegada e traslado ao seu hotel.  

Hospedagem em Lima. 

Refeições inclusas: café da manhã. 

 
Dia 5: Lima - Cusco 
 
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. 
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 6: 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. 
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Día 7: Vale Sagrado – Machu Picchu - Cusco 
     
Visita a Machu Picchu (Tour de dia 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 8: Cusco – Salida Internacional 
 
A Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão com seu voo. 

Refeições inclusas: Café da manhã. 

Fim dos nossos serviços. 
 
 

Forma de Pagamento por pessoa 
Entrada 25% e saldo em 9 x 

Pacote  
*Aéreo e Terrestre 

Só  
Parte Terrestre  

Categoria Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo 

Econômica 2222 2004 1949 1783 1553 1495 

Turista 2385 2057 1995 1953 1609 1543 

Turista Superior 2447 2083 2038 2019 1636 1589 

Primeira Clase 2669 2202 2125 2252 1761 1680 

Primeira Superior 3029 2377 2295 2631 1945 1859 

Luxo 4046 2883 2853 3699 2477 2446 

*Parte Aérea calculada como base embarque 25/11/2018, favor validar preço na data de embarque desejada. 
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PERÚ ANDINO  
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 
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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 (Tour de día completo) 
Visitará uno de los centros energéticos más importantes del mundo: Machu Picchu. Se dirigirá en tren hasta el pueblo de Aguas 
Calientes, una experiencia en la que verá el paisaje sorprendente del Valle Sagrad Visita a Machu Picchu (Tour de dia 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. 
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Día 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. 

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

Refeições inclusas: café da manhã. 

 
Fim dos nossos serviços. 

 
 

Forma de Pagamento por pessoa 
Entrada 25% e saldo em 9 x 

Pacote  
*Aéreo e Terrestre 

Só  
Parte Terrestre  

Categoria Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo 

Econômica 1854 1623 1562 1395 1152 1088 

Turista 1981 1652 1598 1529 1183 1127 

Turista Superior 2064 1685 1636 1616 1218 1166 

Primeira Clase 2256 1793 1720 1818 1331 1255 

Primeira Superior 2600 1968 1877 2180 1515 1420 

Luxo 3457 2398 2360 3080 1968 1928 

*Parte Aérea calculada como base embarque 25/11/2018, favor validar preço na data de embarque desejada. 
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TRAVESSIA PELOS ANDES E AMAZONAS 
8 dias / 7 noites  
Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu e Puerto Maldonado 
 
RESUMO DA VIAGEM 

Dia Rota Hospedagem Refeições  

1 Chegada Internacional – Lima 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 – Puerto Maldonado Puerto Maldonado C/A/J 

7 Puerto Maldonado Puerto Maldonado C/A/J 

8 Puerto Maldonado – Saida Internacional - C 

 
ITINERÁRIO DETALHADO 
 
Dia 1: 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. 
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) 
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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 (Tour de dia 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 - Puerto Maldonado 
     
Na hora acordada traslado para o aeroporto de Cusco para embarcar no seu voo para Puerto Maldonado. 
Você iniciará sua viagem chegando a Puerto Maldonado, onde nossa equipe irá recebê-lo e fornecer-lhe as informações 
necessárias para a sua estadia. 
 
Você vai navegar em uma canoa com um motor fora de borda ao longo do rio Madre de Dios até o alojamento selecionado. 
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Dependendo do horário de chegada, você desfrutará do almoço feito com ingredientes orgânicos e sabores nativos. Após o 
almoço, iniciará suas atividades. 
 
** As atividades serão detalhadas no momento do pedido, dependendo do abrigo selecionado, principalmente porque se trata 
de caminhadas e passeios em canoa para observar pássaros e mamíferos. 
 
Hospedagem em Puerto Maldonado 

Refeições inclusas: Café da manhã, almoço e jantar. 

 
 

Día 7: Puerto Maldonado 
 
Novas emoções esperam você. Para começar o dia, você terá um buffet de café-da-manhã nutritivo antes de embarcar em novas 
aventuras onde você entenderá por que Madre de Dios é conhecida como a capital da biodiversidade do Peru. 
 
No final das atividades agendadas durante a manhã, você retornará ao lodge para o almoço. 
 
Em seguida, participar do Inkaterra Canopy Walkway & Walk Anaconda, uma canoa de 20 minutos com popa, que irá levá-lo ao 
Centro de Interpretação Inkaterra Canopy Walkway, onde você vai aprender sobre sua construção e dos projetos ITA-Inkaterra 
Association (ONG) Iremos por uma das duas torres de 30 m. e atravessará as 7 pontes suspensas que ligam as copas das árvores 
a 28 m. de altura. Você apreciará as vistas majestosas e você poderá aproveitar para observar o tucano com bico vermelho, beija-
flores, trogons, macacos esquilo e o urso preguiça de três dedos. 
Ao descer, seguirá a incrível energia da floresta primária continuando com a rota. 
 
À noite, prepare-se para a aventura na selva noturna. 
 
** As atividades serão detalhadas no momento do pedido, uma vez que depende do abrigo selecionado, mas principalmente são 
sobre caminhadas e passeios de canoa para observar pássaros e mamíferos. 
 
Hospedagem em Puerto Maldonado 

Refeições inclusas: Café da manhã, almoço e jantar. 

 

 
Día 8: Puerto Maldonado – Salida Internacional 
 
Você vai desfrutar de um café da manha buffet nutritivo antes de sair. 
 
viajará em canoa com um motor fora da borda de volta a Puerto Maldonado, onde você visitará o Jardim das Borboletas. 
Aqui você pode relaxar e esperar silenciosamente seu vôo para casa ou seu próximo destino, enquanto visita este lindo jardim 
onde você pode aprender sobre a fascinante transformação destes insetos coloridos, que são reproduzidos neste laboratório. 
 
Embarcará no seu voo para Lima, para em seguida conectar com seu vôo internacional. 
Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 

Fim dos nossos serviços. 

Forma de Pagamento por pessoa 
Entrada 25% e saldo em 9 x 

Pacote  
*Aéreo e Terrestre 

Só  
Parte Terrestre  

Categoria Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo 

Econômica 1968 1897 1858 1398 1324 1283 

Turista 2125 1996 1965 1563 1428 1395 

Turista Superior 2178 2021 1972 1619 1454 1403 

Primeira Clase 2697 2341 2306 2165 1791 1754 

Primeira Superior 2944 2483 2450 2424 1941 1905 

Luxo 3713 2863 2863 3233 2339 2339 

*Parte Aérea calculada como base embarque 25/11/2018, favor validar preço na data de embarque desejada. 
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MARAVILHAS ANDINAS & SALAR DE UYUNI  
9 dias / 8 noites  
Lima, Cusco, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca, La Paz e Salar de Uyuni  
 
RESUMO DA VIAGEM 

Dia Rota Hospedagem Refeições  

1 Chegada Internacional – Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco Lima - 

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

3 Cusco – Machu Picchu - Cusco Cusco C/A 

4 Cusco – Puno.  Puno C/A 

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

6 Puno – La Paz La Paz C 

7 La Paz – Salar de Uyuni Colchani / Uyuni C/A 

8 Salar de Uyuni - La Paz  La Paz C 

9 La Paz – Saida Internacional - C 

 
 
ITINERÁRIO DETALHADO 
 
Dia 1: 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.  

 

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. 

Refeições inclusas  
 

 
Dia 2: 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 
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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. 
 
 

Día 3: Cusco – Machu Picchu - Cusco 
     
Visita a Machu Picchu (Tour de dia 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 4: 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. 

 

 
Día 5: 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. 

 
Día 6: Puno – Copacabana – Ilha do Sol - La Paz 
 
Através do Lago Titicaca, Puno - La Paz (Dia inteiro) 
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Traslado desde o hotel em Puno para começar a viagem com uma vista maravilhosa do Lago Titikaka durante a rota para 
Copacabana, uma bela cidade nas margens do Lago. 
Visita a sua igreja e famosa "Virgem Morena". Viajará de barco pelo lago para a Ilha do Sol, até Huacani para um Aptapi (almoço 
típico do Altiplano), então, de barco até Yumani para ver as escadas e a Fonte da Juventude Eterna; a viagem continua de barco 
até as ruínas do templo Inca de Pilkokaina, depois desta visita você irá de barco até Copacabana. 
 
Finalmente iremos rumo a La Paz, uma cidade com belas vistas da Cordilheira Real dos Andes 
 
Hospedagem em La Paz. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 

 

 
Día 7: La Paz - Uyuni 
 
Traslado desde seu hotel em La Paz para o aeroporto em La Paz para embarcar no vôo para Uyuni 
Salar de Uyuni (passeio de dia inteiro) 
Traslado do aeroporto ao ponto de início da expedição para o grande Salar; visitará durante o percurso o cemitério do trem, onde 
estão localizados os restos das locomotivas a vapor dos séculos XIX e XX; Parada em Colchani, este é o melhor lugar para observar 
os métodos de extração de sal; então, para a Ilha Incahuasi, é um oásis com um ecossistema único e isolado, povoado por cactos 
gigantes de até 10 metros de altura. 
 
A viagem continua para o norte para visitar o forte pré-colombiano de Pucara de Ayque e as chullpares nas proximidades, ambas 
nas encostas do vulcão de Thunupa. 
 
No final, no momento apropiado, retorno para a cidade de Uyuni. 
            
Hospedagem em Uyuni ou Colchani. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 

 

 
Día 8: Uyuni - La Paz  
 
Traslado desde o hotel para o aeroporto de Uyuni para embarcar no vôo para La Paz. 
 
Após a sua chegada, você será recebido por nossos colaboradores e transferido do aeroporto para o hotel por uma curta estrada 
a partir da qual você tem uma visão incrível da bacia de La Paz e suas luzes noturnas. 
 
**Voos La Paz/Uyuni – Uyuni/La Paz não incluidos. Consultar Voos recomendados. 
            
Hospedagem em La Paz. 

Refeições inclusas: café da manhã   

 
 
Día 9: La Paz – Salida Internacional 
 
A Em horário oportuno, traslado para o aeroporto para embarcar no seu voo internacional. 

 
Refeições inclusas: café da manhã   
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Fim dos nossos serviços. 
 

Forma de Pagamento por pessoa 
Entrada 25% e saldo em 9 x 

Pacote  
*Aéreo e Terrestre 

Só  
Parte Terrestre  

Categoria Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo 

Econômica 3301 3178 2988 2841 2712 2513 

Turista 3476 3256 3080 3025 2794 2609 

Turista Superior 3610 3358 3203 3166 2901 2739 

Primeira Clase 3803 3508 3362 3369 3059 2905 

Primeira Superior 4051 3641 3484 3630 3199 3033 

Luxo 4717 4052 4017 4330 3631 3594 

*Parte Aérea calculada como base embarque 25/11/2018, favor validar preço na data de embarque desejada. 

 

 

 

TESOUROS ARQUEOLÓGICOS 
10 dias / 9 noites  
Lima, Chiclayo, Trujillo Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu 
 
RESUMO DA VIAGEM 

Dia Rota Hospedagem Refeições  

1 Llegada Internacional – Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco Lima - 

2 Lima: Visita a Pachacamac Lima C 

3 Lima – Chiclayo: Museu Tumbas Reais de Sipán Chiclayo C 

4 Chiclayo – Trujillo:  El Brujo, Chan Chan e Huanchaco Trujillo C 

5 Trujillo -  Lima - Cusco Cusco C 

6 Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas Cusco C 

7 Cusco – Vale Sagrado: Moray, Maras e Ollantaytambo Valle Sagrado C/A 

8 Vale Sagrado – Machu Picchu Aguas Calientes C/A 

9 Machu Picchu – Cusco Cusco C 

10 Cusco – Saida Internacional - C 

 

ITINERÁRIO DETALHADO 
 

Día 1: 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.  

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. 
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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: - 

 

Día 2: Lima 
 
Oráculo de Pachacamac  
Na parte da manhã, você será levado 30 quilômetros ao sul de Lima pela rodovia Panamericana para conhecer o Centro de 
Peregrinação de Pachacamac, localizado no vale litorâneo de Lurín. Trata-se de uma cidadela de adobe da época pré-inca onde os 
peregrinos se dirigiam quando queriam consultar o oráculo de "Pachacamac"; mais tarde, na época do domínio inca, o deus Sol 
também foi adorado ali. Com a chegada dos espanhóis, Pachacamac transformou-se no centro cerimonial mais importante da 
costa do Peru. Retorno para o hotel.  
 
Hospedagem em Lima. 
Refeições inclusas: café da manhã. 

 
 

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

Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel.  
** voo deverá chegar máximo 10:30 am ** 
 
Museu Tumbas Reais de Sipán  
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Chiclayo. Na sua chegada, recepção por nossos 

colaboradores e traslado ao seu hotel. Na parte da tarde, você visitará o Museu Tumbas Reais, onde poderá apreciar as peças do 

tesouro do Senhor de Sipán que causam admiração no mundo todo.  

Hospedagem em Chiclayo. 

Refeições inclusas: Café da manhã. 

 
 

Día 4: Chiclayo - Trujillo 
     
Em horário oportuno traslado com destino à cidade de Trujillo após uma viagem de 4 horas atravessando as paisagens da costa. No caminho, 
você visitará o Complexo Arqueológico "El Brujo", onde você verá os arqueólogos trabalhando na escavação na Pirâmide Moche 
de Cabo Viejo, ao norte de Trujillo, perto da foz do rio Chicama. Este complexo cerimonial religioso pré-colombiano remonta a 
500 anos e foi originalmente formado por três pirâmides. Huaca Prieta, onde os arqueólogos descobriram os primeiros têxteis 
decorados, também é encontrada neste lugar. 
 
Visita la ciudadela de Chan Chan y Huanchaco 
Chan Chan, a maior e melhor conservada cidade de barro do mundo. Antiga capital do reino Chimú – estabelecida no Vale de 
Moche entre os séculos XII e XV – Chan Chan chegou a abrigar 60.000 habitantes em uma extensão de 20 km2, desde as 
proximidades do porto de Huanchaco até o Cerro Campana. A cidade também foi chamada de “Cidade da Lua” e “As Grandes 
Muralhas”.  
Huanchaco é uma enseada de pescadores onde você apreciará os barcos antigos chamados Caballitos de Totora, com os quais a 
antiga tradição de pesca artesanal é mantida. 
 

Hospedagem em Trujillo. 

Refeições inclusas: café da manhã. 
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Día 5: Trujillo – Lima - Cusco 
 
No horário agendado, você será transferido para o aeroporto para embarcar no seu voo para o Cusco via Lima. 
Na chegada, você será recebido no aeroporto de Cusco e depois transferido para o seu hotel. 
 
Hospedagem em Cusco. 

Refeições inclusas: café da manhã. 

 

Día 6: Cusco 
 
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 
 
 

Día 7: Cusco - Valle Sagrado 
 
Tesouros do Vale Sagrado: Maras, Moray e Ollantaytambo (Tour de dia completo) 
Descubra o melhor do Valle Sagrado nesta fascinante experiencia que inicia em Moray, onde você irá recorrer as enorme terraças 
agrícolas circulares e semicirculares incrustadas em cima de uma colina com vistas ao vale de Urubamba e usados pelos Incas 
como um laboratorio botanico. Muito perto encontra-se o povoado de Maras, onde visitará suas salinas donde se extrae uma das 
melhores sais, a mesma que é utilizada pelos melhores chefs de todo o mundo. Logo, poderá desfrutar do almoço na qual será 
serviço em um restaurante local. A continuação, vamos chegar 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. 
** Na temporada de chuvas (de dezembro a março), recomendamos a substituição deste passeio pelas Essências do Vale Sagrado. 
 
Hospedagem em Vale Sagrado. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 

 
 

Día 8: Valle Sagrado - Machu Picchu 
     
Visita a Machu Picchu (Tour de dia 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.  

Hospedagem em Águas Calientes. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 
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Día 9: Aguas Calientes - Cusco 
 
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 

 

 

Día 10: Cusco 
 
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão com seu voo. 
Refeições inclusas: café da manhã. 

 
Fim dos nossos serviços. 

 
 
 
 

Forma de Pagamento por pessoa 
Entrada 25% e saldo em 9 x 

Pacote  
*Aéreo e Terrestre 

Só  
Parte Terrestre  

Categoria Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo 

Econômica 2454 2103 1985 1969 1600 1477 

Turista 2585 2150 2019 2107 1650 1512 

Turista Superior 2693 2195 2089 2221 1697 1586 

Primeira Clase 2872 2280 2123 2409 1787 1622 

Primeira Superior 3366 2548 2366 2928 2069 1876 

Luxo 4109 2937 2822 3709 2477 2356 

*Parte Aérea calculada como base embarque 25/11/2018, favor validar preço na data de embarque desejada. 
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O CRUZAMENTO DOS LAGOS  
11 dias / 10 noites  
Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca e La Paz 
 
RESUMEN DEL VIAJE 

Dia Rota Hospedagem Refeições  

1 Chegada Internacional – Lima 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: Moray, Maras y Ollantaytambo Valle Sagrado C/A 

5 Vale Sagrado – Machu Picchu  Aguas Calientes C/A 

6 Machu Picchu – Cusco Cusco C 

7 Cusco – Puno.  Puno C/A 

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

9 Puno – La Paz La Paz C/A 

10 La Paz – Visita à cidade & Vale da Lua La Paz C 

11 La Paz – Saida Internacional - C 

 
 
 
Día 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: 

 
Día 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. 
Refeições inclusas: café da manhã. 

 

 
Día 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 
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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. 
 

 
Día 4: Cusco – Valle Sagrado 
 
Tesouros do Vale Sagrado: Maras, Moray e Ollantaytambo (Tour de dia completo) 
Descubra o melhor do Valle Sagrado nesta fascinante experiencia que inicia em Moray, onde você irá recorrer as enorme terraças 
agrícolas circulares e semicirculares incrustadas em cima de uma colina com vistas ao vale de Urubamba e usados pelos Incas 
como um laboratorio botanico. Muito perto encontra-se o povoado de Maras, onde visitará suas salinas donde se extrae uma das 
melhores sais, a mesma que é utilizada pelos melhores chefs de todo o mundo. Logo, poderá desfrutar do almoço na qual será 
serviço em um restaurante local. A continuação, vamos chegar 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. 
** Na temporada de chuvas (de dezembro a março), recomendamos a substituição deste passeio pelas Essências do Vale Sagrado. 
Hospedagem em Vale Sagrado. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 

 

 
Día 5: Valle Sagrado – Machu Picchu 
     
 
Visita a Machu Picchu (Tour de dia 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.  

Hospedagem em Águas Calientes. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 

 
 
Día 6: Machu Picchu - Cusco 
     
 
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 



37 
 

PERÚ 
 

 
Día 7: 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. 

 

 
Día 8: 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. 

 
Día 9: Puno – Copacabana – Ilha do Sol - La Paz 
 
Visita ao Lago Titicaca e Ilha do Sol por catamarã 
Traslado pela manhã rumo a estrada para o Santuário de Copacabana para embarcar no cruzeiro de catamarã, navegar, desfrutar 
de um lanche a bordo, ao berço da Ilha do Sol do Império Inca. Nesta ilha lendária, visitamos o Jardim, as Escadas e a Fonte do 
Inca, mais tarde o itinerário inclui a visita ao Complexo Cultural Inti Wata, principal atração turística privada da Bolívia, que inclui 
o museu subterrâneo do Ekako, os centros de medicina tradicional e de construção de balsas totora, os terraços Pachamama da 
agricultura Inca, um centro artesanal, o refúgio Intica e a maior variedade de camélidos andinos localizados no miradouro Manco 
Kapac. A visita ao Complexo Inti Wata também inclui navegação a bordo de uma imensa balsa típica de Totora e a visita panorâmica 
do palácio Inca de Pilkokaina. Depois, o catamarã é novamente abordado, navegando em direção a Copacabana, desfrutando de 
um almoço buffet a bordo, onde o ônibus nos levará pela estrada para a cidade de La Paz. 
Hospedagem em La Paz. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 

 
Día 10: La Paz  
 
Cidade e Vale da Lua (Tour de meio dia) 
Você vai fazer uma excursão de quatro horas pela cidade de La Paz, escolhida como uma das 7 Wonder Cities of the World. 
Aninhado em um vale ao pé da Cordilheira Real dos Andes, fica a 3632 m.s.m. Você visitará a área de mercados, rica em artesanato, 
tecelagens e artefatos da feitiçaria. Você também conhecerá a parte colonial da cidade, a Igreja de San Francisco, o Museu do 
Ouro, o Murillo Plaza e o ponto de vista de Killi Killi, de onde você terá uma visão imbatível da cidade e a réplica da fortaleza de 
Tiahuanaco. Então, você vai para a parte moderna da cidade para visitar o Vale da Lua, um lugar impressionante para suas 
formações, que são o resultado da erosão. Finalmente, você terá um passeio de teleférico e descobrirá uma visão incomparável e 
bonita de La Paz.  
Hospedagem em La Paz. 

Refeições inclusas: Café da manhã. 
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Día 11: La Paz – Salida Internacional 
 
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto para embarcar no seu voo internacional. 

Refeições inclusas: Café da manhã. 
 

Fim dos nossos serviços. 
 
 

Forma de Pagamento por pessoa 
Entrada 25% e saldo em 9 x 

Pacote  
*Aéreo e Terrestre 

Só  
Parte Terrestre  

Categoria Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo 

Econômica 2627 2376 2313 2064 1801 1734 

Turista 2816 2466 2390 2264 1895 1815 

Turista Superior 2975 2562 2513 2430 1996 1945 

Primeira Clase 3199 2686 2608 2666 2127 2044 

Primeira Superior 3698 2957 2823 3190 2412 2271 

Luxo 4766 3580 3549 4313 3066 3033 

*Parte Aérea calculada como base embarque 25/11/2018, favor validar preço na data de embarque desejada. 

 

 

CAMINHOS DOS ANDES  
12 dias / 11 noites  
Lima, Arequipa, Colca, Puno, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu 

 
RESUMO DA VIAGEM 

Dia Rota Hospedagem Refeições  

1 Chegada Internacional – Lima Lima - 

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

3 Lima – Arequipa: Visita da cidade de Arequipa Arequipa C 

4 Arequipa - Colca  Colca C/A/J 

5 Visita à Cruz del Condor - Colca – Puno. Puno C/BL 

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

7 Puno – Cusco Cusco C/A 

8 Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas Cusco C 

9 Cusco – Vale Sagrado: Moray, Maras e Ollantaytambo Valle Sagrado C/A 

10 Vale Sagrado – Machu Picchu Aguas Calientes C/A 

11 Machu Picchu – Cusco Cusco C 

12 Cusco – Saida Internacional - C 

 
 
 
 
 
 
 
ITINERÁRIO DETALHADO 
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Día 1: Llegada 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.  
Dia livre para relaxar. 
 
Hospedagem em Lima. 

Refeições inclusas: Café da manhã e almoço. 
 

Día 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. 

Refeições inclusas: café da manhã. 

 

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

Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel.  

Visita pela cidade de Arequipa (Tour de meio día) 
Na parte da tarde, você começará o percorrido na Praça de Armas, rodeada das construções mais representativas da cidade. Logo 

você vai visitar a Igreja da Companhia de Jesus, templo que constitui o mais antigo e importante testemunho de arquitetura 

religiosa com utilização do silhar. Você vai continuar pelos típicos bairros de Carmen Alto e Yanahuara, com seu famoso mirante, 

de onde vai obter uma vista espetacular dos vulcões Misti, Chachani e Pichu-Pichu, assim como da cidade de Arequipa. Logo, você 

vai se dirigir ao Monastério de Santa Catalina, fundado em 1580, nos tempos do vice-rei Toledo, com seus mais de 20,426 m2, 

onde vão poder apreciar seus claustros, pitorescas ruas e praças, que tem permanecido intatos com o passo dos séculos, assim 

como conhecer a forma de vida do seleto grupo de religiosas que o habitava.  

 

Hospedagem em Arequipa. 

Refeições inclusas: café da manhã. 

 
Día 4: Arequipa - Colca 
 
Saída de Arequipa a Colca 
Viajaremos através do povoado de Yura e da Reserva Nacional de Aguada Blanca e Pampa Cañahuas, onde poderemos apreciar 

numerosas espécies de aves em seu habitat, junto com alpacas, vicunhas e lhamas. Parada em Patahuasi para um breve descanso 

e tomar um chá de coca; a viagem então segue rumo ao povoado de Chivay. De acordo com as condições climáticas, poderemos 

almoçar no hotel ou fazer um piquenique para desfrutar da bela vista de algum dos mirantes naturais da região. Na parte da tarde, 

recomendamos conhecer as termas de La Calera e tomar um banho revigorante, ou ainda desfrutar das instalações do seu hotel. 

Jantar no hotel.  

Hospedagem em Chivay ou Yanque. 

Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar. 
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Día 5: Colca - Puno 
 
Saída bem cedo em direção a “Cruz del Cóndor”, lugar que oferece uma vista espetacular de um dos cânions mais profundos do 

mundo; e ainda, se as condições permitirem, teremos a grande oportunidade de fotografar a maior e mais imponente ave do 

mundo: o majestoso condor. Traslado ao terminal de ônibus de Chivay para embarcar no ônibus com destino a Puno. Chegada em 

Puno no final da tarde, recepção e traslado para o hotel.  

Hospedagem em Puno. 

Refeições inclusas: café da manhã e Box Lunch. 

 
Día 6: 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.  

 

Día 7: Puno - Cusco 
 
Saída para Cusco – La Raya / Racchi / Andahuaylillas 
Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Cusco, onde você terá a 

oportunidade de desfrutar das maravilhosas paisagens dos vales próximos. Faremos uma parada em “La Raya”, o limite natural 

entre Cusco e Puno, a partir de onde tiraremos excelentes fotografias. Visitaremos também as ruínas Raqchi, conhecidas como o 

templo do deus Wiracocha, e o povoado de Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja datada do século XVII que abriga um 

impressionante órgão decorado com anjos e querubins. Almoço no trajeto. Chegada em Cusco à tarde e traslado para o seu hotel.  

Hospedagem em Cusco. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 

 
Día 8: Cusco 
 
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 

 
Día 9: Cusco – Vale Sagrado 
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Tesouros do Vale Sagrado: Maras, Moray e Ollantaytambo (Tour de dia completo) 
Descubra o melhor do Valle Sagrado nesta fascinante experiencia que inicia em Moray, onde você irá recorrer as enorme terraças 
agrícolas circulares e semicirculares incrustadas em cima de uma colina com vistas ao vale de Urubamba e usados pelos Incas 
como um laboratorio botanico. Muito perto encontra-se o povoado de Maras, onde visitará suas salinas donde se extrae uma das 
melhores sais, a mesma que é utilizada pelos melhores chefs de todo o mundo. Logo, poderá desfrutar do almoço na qual será 
serviço em um restaurante local. A continuação, vamos chegar 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. 
** Na temporada de chuvas (de dezembro a março), recomendamos a substituição deste passeio pelas Essências do Vale Sagrado. 

 
Hospedagem em Vale Sagrado. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 

 
Día 10: Vale Sagrado – Machu Picchu 
     
Visita a Machu Picchu (Tour de dia 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.  

Hospedagem em Águas Calientes. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 

 
Día 11: Machu Picchu - Cusco 
     
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 

 
Día 12: Cusco – Salida Internacional 
 
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão com seu voo. 

Refeições inclusas: café da manhã. 

 
Fim dos nossos serviços. 
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Forma de Pagamento por pessoa 
Entrada 25% e saldo em 9 x 

Pacote  
*Aéreo e Terrestre 

Só  
Parte Terrestre  

Categoria Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo 

Econômica 2400 2188 2314 1942 1720 1852 

Turista 2669 2271 2226 2225 1807 1760 

Turista Superior 2715 2291 2271 2274 1828 1807 

Primeira Clase 3064 2473 2425 2641 2019 1969 

Primeira Superior 3776 2846 2781 3389 2412 2343 

Luxo 5468 3783 3764 5168 3396 3376 

*Parte Aérea calculada como base embarque 25/11/2018, favor validar preço na data de embarque desejada. 

 
 

PERÚ: A EXPERIÊNCIA COMPLETA  

14 dias / 13 noites  
Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Colca, Puno, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu 
 
RESUMO DA VIAGEM 

Dia Rota Hospedagem Refeições  

1 Chegada Internacional – Lima Lima - 

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

3 Lima – Paracas  Paracas C 

4 Ilhas Ballestas – Saída Paracas – Nazca Nazca C 

5 Nazca: Sobrevoo das Linhas Nazca. Saída Nazca - Arequipa Arequipa C 

6 Arequipa: Visita da cidade de Arequipa Arequipa C 

7 Arequipa – Colca Colca C/A/J 

8 Colca – Puno Puno C/A 

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

10 Puno – Cusco Cusco C/A 

11 Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas Cusco C 

12 Cusco – Vale Sagrado: Moray, Maras e Ollantaytambo Valle Sagrado C/A 

13 Valle Sagrado – Machu Picchu – Cusco Cusco C/A 

14 Cusco - Salida - 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.  
Dia livre para relaxar. 
 
Hospedagem em Lima. 

Refeições inclusas: Café da manhã e almoço. 

 
 

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 
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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 - Paracas 
 
Pela manhã, traslado ao terminal de ônibus e embarque no serviço especial de ônibus com destino a Paracas (aprox. 4 horas). 
Chegada, recepção e traslado ao hotel 
Dia livre para relaxar. 
 

Hospedagem em Paracas.  

Refeições inclusas: café da manhã 

 

 
Dia 4: Paracas - Nazca 
     
Visita das Ilhas Ballestas (Tour de meio día) 
Sairemos bem cedo com destino ao píer, local onde começará nossa excursão de quase 2 horas em lancha para as Ilhas Ballestas, 

localizadas em frente à costa da Reserva Nacional de Paracas – o maior santuário natural de nossa costa. Estas duas belas ilhas 

são o lar de milhares de aves migratórias, as quais compartilham seu habitat com colônias de inquietos lobos marinhos. Durante 

a travessia até as ilhas, faremos uma parada para apreciar o misterioso desenho conhecido como “O Candelabro”, esculpido nas 

encostas de uma das dunas da costa.  

Em horário oportuno, saída em ônibus para a cidade de Nazca. Chegada e traslado ao seu hotel.  

Hospedagem em Nazca 

Refeições inclusas: café da manhã. 

 
Dia 5: Nazca - Arequipa 
     
Sobrevoo das Linhas de Nazca (Tour de meio dia) 
Traslado ao aeródromo para o embarque em uma avioneta para desfrutar do sobrevoo pelas incríveis Linhas de Nazca, 

localizadas nas pampas de mesmo nome. Ali é possível ver numerosos geoglifos representando figuras de animais e plantas, 

distribuídos em meio a um emaranhado de outros traços como retas, trapézios, triângulos e espirais gravados sobre o solo e 

permaneceram preservados por cerca de 2.000 anos. 

 

Em horário oportuno, saída em ônibus para a cidade de Arequipa. Chegada e traslado ao seu hotel.  

Hospedagem em Arequipa. 

Refeições inclusas: café da manhã. 
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Dia 6: Arequipa 
     
Visita pela cidade de Arequipa (Tour de meio día) 
Na parte da tarde, você começará o percorrido na Praça de Armas, rodeada das construções mais representativas da cidade. Logo 
você vai visitar a Igreja da Companhia de Jesus, templo que constitui o mais antigo e importante testemunho de arquitetura 
religiosa com utilização do silhar. Você vai continuar pelos típicos bairros de Carmen Alto e Yanahuara, com seu famoso mirante, 
de onde vai obter uma vista espetacular dos vulcões Misti, Chachani e Pichu-Pichu, assim como da cidade de Arequipa. Logo, você 
vai se dirigir ao Monastério de Santa Catalina, fundado em 1580, nos tempos do vice-rei Toledo, com seus mais de 20,426 m2, 
onde vão poder apreciar seus claustros, pitorescas ruas e praças, que tem permanecido intatos com o passo dos séculos, assim 
como conhecer a forma de vida do seleto grupo de religiosas que o habitava. 
 
Hospedagem em Arequipa 

Refeições inclusas: café da manhã. 

 

 
Dia 7: Arequipa - Colca 
 
Saída de Arequipa a Colca 
Viajaremos através do povoado de Yura e da Reserva Nacional de Aguada Blanca e Pampa Cañahuas, onde poderemos apreciar 

numerosas espécies de aves em seu habitat, junto com alpacas, vicunhas e lhamas. Parada em Patahuasi para um breve descanso 

e tomar um chá de coca; a viagem então segue rumo ao povoado de Chivay. De acordo com as condições climáticas, poderemos 

almoçar no hotel ou fazer um piquenique para desfrutar da bela vista de algum dos mirantes naturais da região. Na parte da tarde, 

recomendamos conhecer as termas de La Calera e tomar um banho revigorante, ou ainda desfrutar das instalações do seu hotel. 

Jantar no hotel.  

Hospedagem em Chivay ou Yanque. 

Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar. 

 

 

Día 8: Colca - Puno 
 
Saída bem cedo em direção a “Cruz del Cóndor”, lugar que oferece uma vista espetacular de um dos cânions mais profundos do 

mundo; e ainda, se as condições permitirem, teremos a grande oportunidade de fotografar a maior e mais imponente ave do 

mundo: o majestoso condor. Traslado ao terminal de ônibus de Chivay para embarcar no ônibus com destino a Puno. Chegada em 

Puno no final da tarde, recepção e traslado para o hotel.  

Hospedagem em Puno. 

Refeições inclusas: café da manhã e Box Lunch. 

 
Día 9: 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. 
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Día 10: Puno - Cusco 
 
Saída para Cusco – La Raya / Racchi / Andahuaylillas 
Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Cusco, onde você terá a 

oportunidade de desfrutar das maravilhosas paisagens dos vales próximos. Faremos uma parada em “La Raya”, o limite natural 

entre Cusco e Puno, a partir de onde tiraremos excelentes fotografias. Visitaremos também as ruínas Raqchi, conhecidas como o 

templo do deus Wiracocha, e o povoado de Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja datada do século XVII que abriga um 

impressionante órgão decorado com anjos e querubins. Almoço no trajeto. Chegada em Cusco à tarde e traslado para o seu hotel.  

Hospedagem em Cusco. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 

 

 

Día 11: Cusco 
 
Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas (Tour de meio dia) 
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 
 
 

Día 12: Cusco – Vale Sagrado 
 
Tesouros do Vale Sagrado: Maras, Moray e Ollantaytambo (Tour de dia completo) 
Descubra o melhor do Valle Sagrado nesta fascinante experiencia que inicia em Moray, onde você irá recorrer as enorme terraças 
agrícolas circulares e semicirculares incrustadas em cima de uma colina com vistas ao vale de Urubamba e usados pelos Incas 
como um laboratorio botanico. Muito perto encontra-se o povoado de Maras, onde visitará suas salinas donde se extrae uma das 
melhores sais, a mesma que é utilizada pelos melhores chefs de todo o mundo. Logo, poderá desfrutar do almoço na qual será 
serviço em um restaurante local. A continuação, vamos chegar 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. 
** Na temporada de chuvas (de dezembro a março), recomendamos a substituição deste passeio pelas Essências do Vale Sagrado. 

 
Hospedagem em Vale Sagrado. 

Refeições inclusas: café da manhã e almoço. 
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Día 13: Valle Sagrado – Machu Picchu - Cusco 
     
Visita a Machu Picchu (Tour de dia 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 14: Cusco – Saida Internacional  
 
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão com seu voo.  

Refeições inclusas: café da manhã. 

 
Fim dos nossos serviços. 

 
 

Forma de Pagamento por pessoa 
Entrada 25% e saldo em 9 x 

Pacote  
*Aéreo e Terrestre 

Só  
Parte Terrestre  

Categoria Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo 

Econômica 2785 2589 2548 2348 2141 2098 

Turista 3060 2678 2620 2636 2235 2174 

Turista Superior 3224 2734 2712 2809 2293 2271 

Primeira Clase 3649 2965 2906 3255 2537 2474 

Primeira Superior 4219 3296 3232 3855 2884 2817 

Luxo 6096 4253 4253 5828 3890 3890 

*Parte Aérea calculada como base embarque 25/11/2018, favor validar preço na data de embarque desejada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


