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 1 passageiros.
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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

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

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

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

-Jose Antonio
Deluxe
-Crowne Plaza
Lima
-Melia Lima
-Sol de Oro
-Costa del Sol
Salaverry
-Dazzler Lima
- El Pardo
Doubletree by
Hilton
- Tryp
Miraflores

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

Cusco

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

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

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

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

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

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

Valle
Sagrado

-Mabey
Urubamba
-Tikawasi Valley
-Hacienda del
Valle

-San Agustín
Urubamba
-Hacienda del
Valle

-Hacienda del
Valle
-Agustos
Urubamba

-Sonesta
Yucay
-Casona Yucay
-San Agustín
La Recoleta

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

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

Aguas
Calientes

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

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

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

-El Mapi by
Inkaterra
-Casa Andina
Standard
Machu Picchu

-Casa del Sol
Boutique Hotel

-Inkaterra
Machu Picchu
Pueblo
-Sumaq Inn

Puno

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

-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

-San Agustín
Paracas

-San Agustín
Paracas

-La Hacienda
Bahía Paracas
-Double Tree
Paracas

- La Hacienda
Bahía Paracas
-Aranwa
Paracas

- Paracas
Luxury
Collection
Resort

-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

-Casa Andina
Standard
-Hotel
Fundador

-El Cabildo

-Casa Andina
Select

-Costa del Sol
Arequipa
-Casa Andina
Premium
Arequipa

Colca

-Pozo del Cielo
-Colca Llaqta
-Colca Inn

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

Paracas

Nazca

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

Puerto
Maldonado

-Inkaterra Field
Station

-Inkaterra
Hacienda
Concepción

-Inkaterra
Hacienda
Concepción

-Inkaterra
Reserva
Amazónica

-Inkaterra
Reserva
Amazónica

-Inkaterra
Reserva
Amazónica

-Hostal Naira

-Casa de Piedra
hotel

-Presidente

-Hotel Ritz

-Europa Hotel

-Casa Grande

-Tambo Aymara

-Hotel Girasoles

-Jardines de
Uyuni

-Cristal
Samaña**

-Luna Salada**

-Palacio de
Sal**

La Paz

Uyuni /
Colchani

**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.

(Voltar para o Índice)

CORES DA LIMA
3 dias / 2 noites
Lima
RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3

Rota
Lima: Chegada Internacional –Visita a Circuito Mágico de Agua com Jantar
Show
Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco
Lima: Saida Internacional

Hospedagem

Refeições

Lima

J

Lima
-

C
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.
Visita a Circuito Mágico de Agua e Jantar Show (Tour de noite) **Operação de quartas até domingo**
Pela noite, visitará o impressionante Circuito Mágico de Agua, o maior complexo de fontes do mundo, razão pela qual obteve
o Record Guinness. A fonte principal, chamada de "Fonte Mágica" lança um jato de agua que chega a uma altura de 80 metros.
Poderá passar pelo "Túnel das Supressas", de 35 metros de largura e que é de acesso ao público; a "Fonte das crianças", que
tem um irresistível sistema de agua para brincar; ou a fonte del "Labirinto dos sonhos", que permitirá descobrir um labirinto
formado por paredes de agua com efeitos diferentes. Ao finalizar, disfrutará de um delicioso jantar-show no restaurante Dama
Juana.
Hospedagem em Lima.
Refeições inclusas: Jantar

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 – Saida Internacional
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque para o seu próximo destino.
Refeições inclusas: café da manhã.

Fim dos nossos serviços.

INCLUI
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado)
- 2 noites de alojamento em Lima
- Café da manhã diário nos hotéis
- Visita ao Circuito Mágico da Água com Jantar Show
- Visita à cidade de Lima com entrada no Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco Sour.
NÃO INCLUI
- Passagens aéreas internacionais e nacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas
- Outros não especificados no itinerário.

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X

Categoria
Econômica
Turista
Turista Superior

Simple
501
517

Duplo
340
354

Triplo
316
327

541

351

338

Primeira Clase
Superior

608
732

383
445

365
392

Luxo

1116

648

581

(Voltar para o Índice)

SABORES ORIGINÁIS
3 dias / 2 noites
Lima
RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3

Rota
Lima: Chegada Internacional –Visita a cidade de Lima & Museu Larco
Lima: Experiência gastronômica
Lima: Saida Internacional

Hospedagem

Refeições

Lima
Lima
-

C/A
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.
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
Experiência gastronômica: Visita a um mercado local e classes de cozinha (Tour de meio dia)
Descubrirá a historia da gastronomía peruana. Iniciará sua aventura culinária em um típico mercado peruano, onde encontrará
uma amplia variedade de insumos nacional igual que frutas como a chirimoya, a lúcuma e o aguaymanto. Além, a amplia
variedade de frutos do mar lhe surpreenderá. Visitará também um exclusivo restaurante limenho, onde poderá aprender a
preparar os famosos Pisco Sour e Ceviche. Finalmente, desfrutará de um delicioso almoço com os pratos mais importantes da
gastronomía peruana.
Hospedagem em Lima.
Refeições inclusas: Café da manhã e almoço.

Dia 3: Lima

Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque para o seu próximo destino.
Refeições inclusas: café da manhã.

Fim dos nossos serviços.
INCLUI
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado)
- 2 noites de alojamento em Lima
- Café da manhã diário nos hotéis
- Visita à cidade de Lima com entrada no Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco Sour.
- Experiência gastronômica em Lima com almoço
NÃO INCLUI
- Passagens aéreas internacionais e nacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas
- Outros não especificados no itinerário.

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoria
Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira Clase
Superior
Luxo

Simple

Duplo

Triplo

557
560
576
650
772
1186

400
407
412
444
495
690

378
548
402
434
456
690

(Voltar para o Índice)

A CIDADE SAGRADA
4 dias / 3 noites
Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3
4

Rota
Chegada Internacional – Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Cusco – Vale Sagrado: Chinchero, Demonstração do tecido andino e
Ollantaytambo
Vale sagrado – Machu Picchu - Cusco
Cusco – Saida Internacional

Hospedagem

Refeições

Cusco
Vale Sagrado

C/A

Cusco
-

C/A
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.
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: -

Dia 2: 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 3: Vale Sagrado – Machu Picchu - Cusco
Visita a Machu Picchu em trem Voyager (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 4: Cusco – Saída 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.

INCLUI
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado)
- 2 noites de alojamento em Cusco
- 1 noite de hospedagem no Vale Sagrado
- Café da manhã diário nos hotéis
- Visita da cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Puca Pucará.
- Visita ao Vale Sagrado com entrada para Chichero, Sessão têxtil e fortaleza de Ollantaytambo com almoço (bebidas não
incluídas)
- Visita a Machu Picchu com passagem de trem Voyager com almoço (bebidas não incluídas)
NÃO INCLUI
- Passagens aéreas internacionais e nacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas
- Outros não especificados no itinerário.

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoria

Simple

Duplo

Triplo

Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

965
1042
1066
1183
1388
1924

804
821
850
901
1005
1276

781
792
824
880
986
1253

UP GRADE DE SERVIÇO
Trem Expedition de ida e Vistadome de volta
Trem 360° de ida e volta

SUPLEMENTO POR PERSSOA
77
141

(Voltar para o Índice)

ESSÊNCIAS DO PERÚ
6 dias / 5 noites
Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3
4
5
6

Rota
Chegada Internacional
Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco
Lima – Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Cusco – Vale Sagrado: Chinchero, Demonstração do tecido andino e
Ollantaytambo
Vale sagrado – Machu Picchu - Cusco
Cusco – Saida Internacional

Hospedagem

Refeições

Lima
Lima
Cusco
Vale Sagrado

C
C
C/A

Cusco
-

C/A
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 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 com trem Voyager (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.
INCLUI
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado)
- 2 noites de alojamento em Lima, 2 noites de alojamento em Cusco e 1 noite de alojamento no Vale Sagrado
- Café da manhã diário nos hotéis
- Visita à cidade de Lima com entrada no Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco Sour.
- Visita da cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Puca Pucará.
- Visita ao Vale Sagrado com entrada para Chincheros, sessão de tecidos e Fortaleza de Ollantaytambo com almoço (bebidas
não incluídas)
- Visita a Machu Picchu com passagem de trem Voyager e almoço (bebidas não incluídas)

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

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoria

Simple

Duplo

Triplo

Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

1412
1506
1525
1741
2036
2983

1042
1065
1098
1188
1333
1845

1002
1052
1066
1119
1269
1820

UP GRADE DE SERVIÇO

SUPLEMENTO POR PERSSOA

Trem Expedition de ida e Vistadome de volta

77

Trem 360° de ida e volta

141

(Voltar para o Índice)

UM DESPERTAR EM MACHU PICCHU
7 dias / 6 noites
Lima, Cusco, Vale Sagrado y Machu Picchu
RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3
4
5
6
7

Rota
Chegada Internacional
Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco
Lima – Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Cusco – Vale Sagrado: Chinchero, Demonstração do tecido andino e
Ollantaytambo
Vale sagrado – Machu Picchu
Machu Picchu – Cusco
Cusco – Saida Internacional

Hospedagem

Refeições

Lima
Lima
Cusco
Vale Sagrado

C
C
C/A

Aguas Calientes
Cusco
-

C/A
C
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 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

Visita a Machu Picchu com trem Voyager (Tour de día completo)
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o
trajeto teremos uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos
colaboradores o ajudarão em seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde
você percorrerá cada recinto acompanhado por um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar
ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado de Águas Calientes. Almoço incluso.
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

Dia 7: Cusco – Saída 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.

INCLUI
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado)
- 2 noites de alojamento em Lima, 2 noites de alojamento em Cusco, 1 noite de alojamento no Vale Sagrado e 1 noite de
alojamento em Aguas Calientes.
- Café da manhã diário nos hotéis
- Visita à cidade de Lima com entrada no Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco Sour.
- Visita da cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Puca Pucará.
- Visita ao Vale Sagrado com entrada para Chinchero e Fortaleza de Ollantaytambo com almoço (bebidas não incluídas)
- Visita a Machu Picchu com passagem de trem Voyager com almoço (bebidas não incluídas)

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

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoria

Simple

Duplo

Triplo

Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

1428
1538
1609
1834
2301
3474

1087
1132
1167
1263
1541
2154

1039
1081
1138
1217
1441
2132

UP GRADE DE SERVIÇO
Trem Expedition de ida e Vistadome de volta
Trem 360° de ida e volta

SUPLEMENTO POR PERSSOA
77
141

(Voltar para o Índice)

PERU & SUAS CORES ¡NOVO PROGRAMA!
8 dias / 7 noites
Operação: Abril até Dezembro
Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8

Rota
Chegada Internacional
Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco
Lima – Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Cusco – Vale Sagrado: Maras, Moray e Ollantaytambo
Vale Sagrado – Machu Picchu
Machu Picchu – Cusco
Cusco – Montanha de 7 cores: Palccoyo
Cusco – Saida Internacional

Hospedagem

Refeições

Lima
Lima
Cusco
Valle Sagrado
Aguas Calientes
Cusco
Cusco
-

C
C
C/A
C/A
C
C/BL
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 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
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: Vale Sagrado – Machu Picchu
Visita a Machu Picchu com trem Voyager (Tour de día completo)
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o
trajeto teremos uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos

colaboradores o ajudarão em seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde
você percorrerá cada recinto acompanhado por um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar
ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado de Águas Calientes. Almoço incluso.
Hospedagem em Águas Calientes.
Refeições inclusas: Café da manhã e almoço.

Día 6: Machu Picchu - Cusco
Segunda Visita Opcional a Machu Picchu (ENTRADA NÃO INCLUSA) – 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

Palccoyo, conhecida como a Montaña Colorada, é uma formação natural surpreendente que é mostrada ao longo de uma
cadeia montanhosa da cordilheira de Vilcanota, geralmente faz parte das atrações onde você caminha nas rotas que circundam
a atração principal de Apu Ausangate. do lugar. O Monte de Ausangate é considerado no mundo andino como a Montanha
Sagrada ou o Espírito da Montanha e desde os tempos pré-incaicos tem sido um lugar de veneração e culto, uma tradição que
continua até hoje.
Excursão de dia inteiro à Montanha de sete cores: Palccoyo ** Minimo 2 pessoas**
Na hora acordada serão trasladado desde seu hotel em Cusco até ponto de início da excursão (05:00), Partida em transporte
privado para o vale do Sul, dirigindo por 3 horas para Combapata e tomar a estrada de terra para a aldeia de Palccoyo (4.202
m / 13, 789 ft) na subida ao ponto de partida da caminhada começaremos a desfrutar de belas paisagens e veremos bandos
de camelídeos andinos como lhamas e alpacas; a maior Nevado na região "Apu Ausangate" deixá-lo ver sua majestade e que
será cativado pela mística do lugar a tomada de preenchimento de magia, começamos a ver vários domínios que
principalmente batatas e diferentes estão trabalhando na área variedades, bem como podemos ter a sorte de ver animais
selvagens, como chinchilas, vicunhas e, talvez, o gato andino, o que seria muita sorte, porque eles estão em perigo de extinção
e são menos de uma centena de cópias em toda a área desde que eles estão sendo caçados por sua pele.
Nós chegamos a Palccoyo, depois de se preparar para a caminhada e uma informação breve do guia, nós pedimos emprestado
para começar a migração ao topo das montanhas vermelhas para apreciar uma paisagem maravilhosa.
Depois de caminhar cerca de 1 hora, passo chegar muito calmo a principal atração desta experiência, Palccoyo Montanha
Colorada (4.980 metros / 16.338 pés) no lugar como um agradecimento, vamos fazer uma pequena cerimônia andina com
folhas de oferecer o Apu por ter coca permitido alcançar com sucesso o local, então teremos tempo suficiente para explorar a
área, tirar fotos.
Depois de uma pequena pausa, continuamos a explorar a área e caminhou durante 1 hora até que a floresta de pedra perto
da área onde encontramos um ótimo lugar e ponto de vista para apreciar o seu esplendor o Ausangate, na chegada, terá tempo
suficiente para explorar um pouco e tirar fotos com o cenário é maravilhoso, depois de renovar as energias começam a descida
pelo mesmo caminho, o caminho veio, a caminhada de volta vai demorar cerca de 45 minutos para chegar ao ponto do caminho

ponto de partida onde embarcaremos no transporte que nos trará de volta a Cusco após 3 horas de viagem, chegando em
Cusco entre as 16:00 horas aproximadamente.
Altura Mínima da rota: 4202 msnm / 13,789 ft
Altura Máxima da rota: 4980 msnm / 16,338 ft
Tempo de caminhada aproximado: 3-4 horas incluindo visitas e descanso (fator determinante, condição física do passageiro)
Nível: suave
Restrições operativas: Opera às Terças, Quintas e Domingos de abril a dezembro. Para reservar outros dias da semana será
operada a montanha de sete cores da Vinicunca. Não opera de Janeiro a Março
Hospedagem em Cusco.
Refeições inclusas: Café da manhã almoço

Día 8: 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.

INCLUI
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado)
- 2 noites de alojamento em Lima, 3 noites de alojamento em Cusco, 1 noite de alojamento no Vale Sagrado e 1 noite de
alojamento em Aguas Calientes.
- Café da manhã diário nos hotéis
- Visita à cidade de Lima com entrada no Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco Sour.
- Visita ao Vale Sagrado com entrada para Chinchero, sessão têxtil e fortaleza de Ollantaytambo.
- Visita da cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Puca Pucará.
- Visita a Machu Picchu com passagem de trem Voyager e almoço (não inclui bebidas).
- Visita à Montanha Siete Colores: Palccoyo com box lunch (bebidas não incluídas).
NÃO INCLUI
- Passagens aéreas internacionais e nacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas
- Outros não especificados no itinerário

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoria

Simple

Duplo

Triplo

Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

1692
1823
1903
2156
2671
4017

1297
1359
1399
1509
1786
2516

1250
1298
1361
1463
1722
2492

UP GRADE DE SERVIÇO
Trem Expedition de ida e Vistadome de volta

SUPLEMENTO POR PERSSOA
69

Trem 360° de ida e volta

126

Suplemento de passageiro viajando Sozinho para Montanha das cores

1399

(Voltar para o Índice)

VALE SAGRADO MAGICO
8 dias / 7 noites
Lima, Vale Sagrado, Machu Picchu e Cusco
RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8

Rota
Chegada Internacional – Lima
Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco
Lima - Cusco – Vale Sagrado
Vale Sagrado: Moray, Maras e Ollantaytambo
Vale Sagrado – Machu Picchu
Machu Picchu – Cusco
Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Cusco – Salida Internacional

Hospedagem

Refeições

Lima
Lima
Vale Sagrado
Vale Sagrado
Aguas Calientes
Cusco
Cusco
-

C
C
C/A
C/A
C
C
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
Benvindo 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.

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 com trem Voyager (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 INCUSA) – 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.
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.

INCLUI
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado)
- 2 noites de alojamento em Lima, 2 noites de alojamento no Vale Sagrado, 1 noite de alojamento em Aguas Calientes e 2 noites
de alojamento em Cusco.
- Café da manhã diário nos hotéis
- Visita à cidade de Lima com entrada no Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco Sour.
- Visita ao Vale Sagrado com entrada para Moray, Maras e Ollantaytambo com almoço (sem bebidas)
- Visita da cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Puca Pucará.
- Visita a Machu Picchu com passagem de trem Voyager e almoço (sem bebidas)
NÃO INCLUI
- Passagens aéreas internacionais e nacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas
- Outros não especificados no itinerário.

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoria

Simple

Duplo

Triplo

Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

1676
1818
1917
2180
2749
4121

1218
1266
1305
1437
1749
2461

1148
1191
1257
1341
1615
2396

UP GRADE DE SERVIÇO
Trem Expedition de ida e Vistadome de volta
Trem 360° de ida e volta

SUPLEMENTO POR PERSSOA
69
126

(Voltar para o Índice)

DO MAR AOS ANDES
8 dias / 7 noites
Lima, Paracas, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8

Rota
Chegada Internacional
Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco
Lima – Paracas: Sobrevoo das Linhas Nazca
Paracas – Lima: Ilhas Ballestas
Lima – Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Cusco – Vale Sagrado: Chinchero, Demonstração do tecido andino e
Ollantaytambo
Vale Sagrado – Machu Picchu – Cusco
Cusco – Saida Internacional

Hospedagem

Refeições

Lima
Lima
Paracas
Lima
Cusco
Vale Sagrado

C
C
C
C
C/A

Cusco
-

C/A
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.
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.

Dia 7: Vale Sagrado – Machu Picchu - Cusco
Visita a Machu Picchu com trem Voyager (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 8: Cusco – Saída 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.

INCLUI
- Kit boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado)
- 3 noites de hospedagem em Lima, 1 noite de hospedagem em Paracas, 2 noites de hospedagem em Cusco e 1 noite de
hospedagem não Sacred Vale.
- Café da manhã normal nos hotéis
- Visita a cidade de Lima com entrada não Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco Sour.
- Visita a Paracas com entrada para as Ilhas Ballestas e transbordo de passagem pelas Linhas de Nazca.
- Visita à cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Puca Pucará.
- Visita a ou Vale Sagrado com entrada para o Chinchero e Fortaleza de Ollantaytambo com almoço (bebidas não incluídas).
- Visita a Machu Picchu com a passagem do trem Voyager e almoço (bebidas não incluídas).

NÃO INCLUI
- Passagens aéreas internacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas
- Outros itens não especificados.
- Taxa para o viaduto das Linhas de Nazca, aproximadamente US $ 11 por pessoa

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoria

Simple

Duplo

Triplo

Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

2199
2359
2429
2682
3105
4383

1756
1826
1852
1986
2181
2821

1719
1777
1820
1911
2093
2813

UP GRADE DE SERVIÇO
Trem Expedition de ida e Vistadome de volta

SUPLEMENTO POR PERSSOA

Trem 360° de ida e volta

69
126

(Voltar para o Índice)

PERÚ ANDINO
8 dias / 7 noites
Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu e Puno
RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8

Rota
Chegada Internacional
Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco
Lima – Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Cusco – Vale Sagrado: Chinchero, Demonstração do tecido andino e
Ollantaytambo
Vale Sagrado – Machu Picchu - Cusco
Cusco – Puno.
Puno/Lago Titicaca: Ilhas dos Uros e Taquile
Puno – Lima – Saida Internacional

Hospedagem

Refeições

Lima
Lima
Cusco
Valle Sagrado

C
C
C/A

Cusco
Puno
Puno
-

C/A
C/A
C/A
C

ITINERÁRIO DETALHADO
Dia 1: Chegada Internacional - Lima
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada
juntamente com o itinerário final.
Hospedagem em Lima.
Refeições inclusas: -

Dia 2: Lima
Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco (Tour de meio dia)

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

Dia 3: Lima - Cusco
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco.
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Restante da manhã livre para descansar e se
aclimatar à altitude.
Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas (Tour de meio dia)
Pela tarde, visitará a cidade de Cusco, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco a qual possui uma essência muito
particular. O percorrido com começará no templo Koricancha, antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde
muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois,
percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos
enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com uma visão vasta da cidade do Cusco.
A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes centros religiosos e
administrativos Inca.
Hospedagem em Cusco.
Refeições inclusas: Café da manhã.

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

O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de pedra que não há deixado de ser habitada desde
o século XIII.
Hospedagem em Vale Sagrado.
Refeições inclusas: Café da manhã e almoço.

Dia 5: Vale Sagrado – Machu Picchu - Cusco
Visita a Machu Picchu com trem Voyager (Tour de día completo)
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o
trajeto teremos uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos
colaboradores o ajudarão em seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde
você percorrerá cada recinto acompanhado por um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar
ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado de Águas Calientes. Almoço incluso. À tarde, embarque no trem
para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores estarão esperando na estação para levá-lo até seu hotel.
Hospedagem em Cusco.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Día 6: Cusco - Puno
Saída Cusco - Puno: Visita Andahuaylillas, Racchi y Puca Pucará
Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Puno, onde você terá a
oportunidade de desfrutar das maravilhosas paisagens do Vale Sul de Cusco. No trajeto, visitaremos o povoado de
Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja datada do século XVII que abriga um impressionante órgão decorado com anjos e
querubins. A próxima visita é nas ruínas Raqchi, conhecidas como o templo do deus Wiracocha. Almoço no trajeto. Faremos
uma parada também em “La Raya”, o limite natural entre Cusco e Puno, a partir de onde tiraremos excelentes fotografias.
Chegada em Puno à tarde e traslado para o seu hotel.
Hospedagem em Puno.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 7: Puno
Lago Titicaca – Ilhas Flutuantes dos Uros e Taquile
Pela manhã, excursão de dia completo pelo Lago Titicaca. Nossa primeira visita serão as ilhas flutuantes dos Uros, conhecidos
também como “O Povo do Lago”. Estas ilhas são construídas com capas de totora – um tipo de junco abundante na região do
lago - e servem como moradia e centros de comércio para os nativos de mesmo nome que transitam em balsas construídas
artesanalmente. Continuação para a Ilha Taquile, comunidade que recebe os turistas de forma amável e mantém vivos os seus
costumes, as suas tradições e seus coloridos trajes usados à moda antiga. Os habitantes desta ilha são artesãos hábeis e
colocam em cada um de seus trabalhos as técnicas desenvolvidas durante séculos por seus ancestrais. Almoço incluso.
Hospedagem em Puno.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

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

Refeições inclusas: café da manhã.

Fim dos nossos serviços.

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

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

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoria

Simple

Duplo

Triplo

Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

1682
1831
1850
2149
2551
3629

1290
1325
1364
1492
1698
2242

1218
1261
1306
1405
1591
2162

UP GRADE DE SERVIÇO

SUPLEMENTO POR PERSSOA

Trem Expedition de ida e Vistadome de volta

69

Trem 360° de ida e volta

126

(Voltar para o Índice)

TRAVESSIA PELOS ANDES E AMAZONAS
8 dias / 7 noites
Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu e Puerto Maldonado
RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8

Rota
Chegada Internacional – Lima
Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco
Lima – Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Cusco – Vale Sagrado: Chinchero, Demonstração do tecido andino e
Ollantaytambo
Vale Sagrado – Machu Picchu - Cusco
Cusco – Puerto Maldonado
Puerto Maldonado
Puerto Maldonado – Saida Internacional

Hospedagem

Refeições

Lima
Lima
Cusco
Valle Sagrado

C
C
C/A

Cusco
Puerto Maldonado
Puerto Maldonado
-

C/A
C/A/J
C/A/J
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)
Pela tarde, visitará a cidade de Cusco, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco a qual possui uma essência muito
particular. O percorrido com começará no templo Koricancha, antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde
muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois,
percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos
enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com uma visão vasta da cidade do Cusco.
A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes centros religiosos e
administrativos Inca.
Hospedagem em Cusco.
Refeições inclusas: Café da manhã.

Dia 4: Cusco – Vale Sagrado
Essência do Vale Sagrado: Chinchero, Demonstração do tecido andino e Ollantaytambo (Tour de dia completo)
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca,
construído no final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional; posteriormente poderá ingressar
a casa de um conhecido artesão textil, onde apreciará seus trabalhos originais, além de aprender sobre suas técnicas e seu
processo criativo e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma naturais para suas telares andinos.
Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter algumas das
melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local.
Finalmente chegaremos a Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um
dos poucos lugares onde os conquistadores espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus

"andenes" (terraços escavados nas ladeiras das montanhas para uso agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz
que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a cidade adjacente de Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente":
O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de pedra que não há deixado de ser habitada desde
o século XIII.
Hospedagem em Vale Sagrado.
Refeições inclusas: Café da manhã e almoço.

Dia 5: Vale Sagrado – Machu Picchu - Cusco
Visita a Machu Picchu com trem Voyager (Tour de 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 - 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.
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.

Dia 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 ITAInkaterra 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.

Dia 8: Puerto Maldonado – Saída 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.

INCLUI
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado)
- 2 noites de alojamento em Lima, 2 noites de alojamento em Cusco, 1 noite de alojamento no Vale Sagrado e 2 noites de
alojamento em Tambopata - Puerto Maldonado.
- Café da manhã diário nos hotéis
- Visita à cidade de Lima com entrada no Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco Sour.
- Visita da cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Puca Pucará.
- Visita ao Vale Sagrado com entrada para Chinchero, Sessão de têxteis e Fortaleza de Ollantaytambo com almoços (bebidas
não incluídas)
- Visita a Machu Picchu com passagem de trem Voyager com almoço (bebidas não incluídas)
- Visita à Reserva Natural de Tambopata, inclui 2 almoços e 2 jantares.

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

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X

Categoria

Simple

Duplo

Triplo

Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

1713
1986
2028
2573
2858
3924

1361
1530
1556
1900
2047
2569

1279
1509
1545
1813
1983
2506

UP GRADE DE SERVIÇO
Trem Expedition de ida e Vistadome de volta

SUPLEMENTO POR PERSSOA

Trem 360° de ida e volta

69
126

(Voltar para o Índice)

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rota
Chegada Internacional – Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco
Lima – Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Cusco – Machu Picchu - Cusco
Cusco – Puno.
Puno/Lago Titicaca: Ilhas dos Uros e Taquile
Puno – La Paz
La Paz – Salar de Uyuni
Salar de Uyuni - La Paz
La Paz – Saida Internacional

Hospedagem

Lima
Cusco
Cusco
Puno
Puno
La Paz
Colchani / Uyuni
La Paz
-

Refeições

C
C/A
C/A
C/A
C
C/A
C
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
enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com uma visão vasta da cidade do Cusco.
A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes centros religiosos e
administrativos Inca.
Hospedagem em Cusco.
Refeições inclusas: Café da manhã.

Dia 3: Cusco – Machu Picchu - Cusco
Visita a Machu Picchu com trem Voyager (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 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.

Dia 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.

Dia 6: Puno – Copacabana – Ilha do Sol - La Paz
Através do Lago Titicaca, Puno - La Paz (Dia inteiro)
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.

Dia 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.

Dia 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

Dia 9: La Paz – Saída Internacional
A Em horário oportuno, traslado para o aeroporto para embarcar no seu voo internacional.
Refeições inclusas: café da manhã

Fim dos nossos serviços.
INCLUI
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado)
- 1 noite de alojamento em Lima, 2 noites de alojamento em Cusco, 2 noites de alojamento em Puno, 2 noites de alojamento
em La Paz e 1 noite de alojamento em Uyuni / Colchani
- Café da manhã diário nos hotéis.
- Visita à cidade de Lima com entrada no Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco Sour.
- Visita da cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Puca Pucará.
- Visita a Machu Picchu com passagem de trem Voyager, inclui almoço (bebidas não incluídas).
- Rota de Puno para Cusco com entrada para La Raya, Racchi e Andahuaylillas, inclui almoço (bebidas não incluídas).
- Visita ao Lago Titicaca, com entrada para as Ilhas Uros e Taquile, inclui almoço (bebidas não incluídas).
- Transferência de Puno para La Paz com uma visita a Copacabana e Isla del Sol, inclui almoço (bebidas não incluídas).
- Visita ao Salar de Uyuni.
NÃO INCLUI
- Passagens aéreas internacionais e nacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas
- Outros não especificados no itinerário
- Procedimento de visto para as nacionalidades correspondentes

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoria

Simple

Duplo

Triplo

Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

4026
4105
4271
4510
4798
5514

2591
2647
2793
2983
3127
3639

2342
2425
2604
2838
2954
3606

UP GRADE DE SERVIÇO
Trem Expedition de ida e Vistadome de volta
Trem 360° de ida e volta

SUPLEMENTO POR PERSSOA
69
126

(Voltar para o Índice)

O CRUZAMENTO DOS LAGOS
11 dias / 10 noites
Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca e La Paz
RESUMEN DEL VIAJE
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rota
Chegada Internacional – Lima
Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco
Lima – Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Cusco – Vale Sagrado: Moray, Maras y Ollantaytambo
Vale Sagrado – Machu Picchu
Machu Picchu – Cusco
Cusco – Puno.
Puno/Lago Titicaca: Ilhas dos Uros e Taquile
Puno – La Paz
La Paz – Visita à cidade & Vale da Lua
La Paz – Saida Internacional

ITINERÁRIO DETALHADO

Dia 1: Chegada Internacional - Lima

Hospedagem

Refeições

Lima
Lima
Cusco
Valle Sagrado
Aguas Calientes
Cusco
Puno
Puno
La Paz
La Paz
-

C
C
C/A
C/A
C
C/A
C/A
C/A
C
C

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 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 – 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.

Dia 5: Valle Sagrado – Machu Picchu

Visita a Machu Picchu com trem Voyager (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 INCLUSA) – Retorno para Cusco
Manhã livre.
Opcionalmente, você pode fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar para conhecer outros pontos mais recônditos
como o “Intipunku” (“Porta do Sol”); os mais aventureiros por sua vez podem desfrutar de uma subida cheia de adrenalina ao
“Huayna Picchu” (“Montanha Jovem”) para visitar o Templo da Lua e ter uma vista de Machu Picchu digna de uma bela
fotografia. Em horário combinado, embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores o
aguardarão na estação para levá-lo até seu hotel.
Hospedagem em Cusco.
Refeições inclusas: Café da manhã

Dia 7: Cusco - Puno
Saida Cusco - Puno: Visita Andahuaylillas, Racchi y Puca Pucará
Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Puno, onde você terá a
oportunidade de desfrutar das maravilhosas paisagens do Vale Sul de Cusco. No trajeto, visitaremos o povoado de
Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja datada do século XVII que abriga um impressionante órgão decorado com anjos e
querubins. A próxima visita é nas ruínas Raqchi, conhecidas como o templo do deus Wiracocha. Almoço no trajeto. Faremos
uma parada também em “La Raya”, o limite natural entre Cusco e Puno, a partir de onde tiraremos excelentes fotografias.
Chegada em Puno à tarde e traslado para o seu hotel.
Hospedagem em Puno.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 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.

Dia 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.

Dia 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.

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

Fim dos nossos serviços.

INCLUI
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado)
- 2 noites de alojamento em Lima, 2 noites de alojamento em Cusco, 1 noite de alojamento no Vale Sagrado, 1 noite de
alojamento em Aguas Calientes, 2 noites de alojamento em Puno e 2 noites de alojamento em La Paz
- Café da manhã diário nos hotéis.
- Visita à cidade de Lima com entrada no Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco Sour.
- Visita da cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Puca Pucará.
- Visita ao Vale Sagrado, com entrada para Moray, Maras e Ollantaytambo, inclui almoço (bebidas não incluídas).
- Visita a Machu Picchu com passagem de trem Voyager, inclui almoço (bebidas não incluídas).
- Rota de Puno para Cusco com entrada para La Raya, Racchi e Andahuaylillas, inclui almoço (bebidas não incluídas).
- Visita ao Lago Titicaca, com entrada para as Ilhas Uros e Taquile, inclui almoço (bebidas não incluídas).
- Travessia do Lago em catamarã na rota Puno - La Paz, inclui almoço (bebidas não incluídas).
- Visita da cidade de La Paz e do Vale da Lua
NÃO INCLUI
- Passagens aéreas internacionais e nacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas

- Outros não especificados no itinerário
- Procedimento de visto para as nacionalidades correspondentes

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoria

Simple

Duplo

Triplo

Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

4052
4131
4297
4536
4824
5540

2617
2673
2819
3009
3153
3665

2368
2451
2630
2864
2980
3632

UP GRADE DE SERVIÇO
Trem Expedition de ida e Vistadome de volta
Trem 360° de ida e volta

SUPLEMENTO POR PERSSOA
69
126

(Voltar para o Índice)

CAMINHOS DOS ANDES
12 dias / 11 noites
Lima, Arequipa, Colca, Puno, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rota
Chegada Internacional – Lima
Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco
Lima – Arequipa: Visita da cidade de Arequipa
Arequipa - Colca
Visita à Cruz del Condor - Colca – Puno.
Puno/Lago Titicaca: Ilhas dos Uros e Taquile
Puno – Cusco
Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Cusco – Vale Sagrado: Moray, Maras e Ollantaytambo
Vale Sagrado – Machu Picchu

Hospedagem

Refeições

Lima
Lima
Arequipa
Colca
Puno
Puno
Cusco
Cusco
Valle Sagrado
Aguas Calientes

C
C
C/A/J
C/BL
C/A
C/A
C
C/A
C/A

11
12

Machu Picchu – Cusco
Cusco – Saida Internacional

Cusco
-

C
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.
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 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 - 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.

Dia 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.

Dia 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.

Dia 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.

Dia 7: Puno - Cusco
Saida 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.

Dia 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

Dia 9: 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.

Dia 10: Vale Sagrado – Machu Picchu
Visita a Machu Picchu com trem Voyager (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 11: Machu Picchu - Cusco
Segunda Visita Opcional a Machu Picchu (ENTRADA NÃO INCLUSA) – Retorno para Cusco
Manhã livre.
Opcionalmente, você pode fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar para conhecer outros pontos mais recônditos
como o “Intipunku” (“Porta do Sol”); os mais aventureiros por sua vez podem desfrutar de uma subida cheia de adrenalina ao
“Huayna Picchu” (“Montanha Jovem”) para visitar o Templo da Lua e ter uma vista de Machu Picchu digna de uma bela
fotografia. Em horário combinado, embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores o
aguardarão na estação para levá-lo até seu hotel.
Hospedagem em Cusco.
Refeições inclusas: Café da manhã

Dia 12: Cusco – Saída 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.

Inclui:
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado)
- 2 noites de alojamento em Lima, 1 noite de alojamento em Arequipa, 1 noite de alojamento em Colca, 2 noites de
alojamento em Puno, 3 noites de alojamento em Cusco e 1 noite de alojamento em Vale Sagrado e 1 noite em Aguas Quente
- Café da manhã diário nos hotéis
- Visita à cidade de Lima com entrada no Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco Sour.
- Visita à cidade de Arequipa com entrada ao Convento de Santa Catalina e Igreja da Companhia de Jesus.
- Visita ao Vale e ao Desfiladeiro do Colca, inclui 2 almoços e 1 jantar (bebidas não incluídas).
- Visita ao Lago Titicaca, com entrada para as Ilhas Uros e Taquile, inclui almoço (bebidas não incluídas).
- Rota de Puno para Cusco com entrada para La Raya, Racchi e Andahuaylillas, inclui almoço (bebidas não incluídas).
- Visita da cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Puca Pucará.
- Visita ao Vale Sagrado, com entrada para Moray, Maras e Ollantaytambo, inclui almoço (bebidas não incluídas).
- Visita a Machu Picchu com passagem de trem Voyager inclui almoço (bebidas não incluídas).

Não inclui:

- Passagens aéreas internacionais e nacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas
- Outros não especificados no itinerário.

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoria

Simple

Duplo

Triplo

Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

2358
2577
2739
3110
3910
5963

1800
1889
1966
2190
2630
3740

1724
1792
1907
2089
2486
3680

UP GRADE DE SERVIÇO
Trem Expedition de ida e Vistadome de volta
Trem 360° de ida e volta

SUPLEMENTO POR PERSSOA
69
126

(Voltar para o Índice)

PERÚ: A EXPERIÊNCIA COMPLETA
14 dias / 13 noites
Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Colca, Puno, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3
4
5
6

Rota
Chegada Internacional – Lima
Lima: Visita a cidade de Lima & Museu Larco
Lima – Paracas
Ilhas Ballestas – Saída Paracas – Nazca
Nazca: Sobrevoo das Linhas Nazca. Saída Nazca - Arequipa
Arequipa: Visita da cidade de Arequipa

Hospedagem

Refeições

Lima
Lima
Paracas
Nazca
Arequipa
Arequipa

C
C
C
C
C

7
8
9
10
11
12
13
14

Arequipa – Colca
Colca – Puno
Puno/Lago Titicaca: Ilhas dos Uros e Taquile
Puno – Cusco
Cusco: Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Cusco – Vale Sagrado: Moray, Maras e Ollantaytambo
Valle Sagrado – Machu Picchu – Cusco
Cusco - Salida

Colca
Puno
Puno
Cusco
Cusco
Valle Sagrado
Cusco
-

C/A/J
C/A
C/A
C/A
C
C/A
C/A
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 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.

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.

Dia 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.

Dia 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.

Dia 10: Puno - Cusco
Saida 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.

Dia 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

Dia 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.

Dia 13: Valle Sagrado – Machu Picchu - Cusco
Visita a Machu Picchu com trem Voyager (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 14: Cusco – Saída 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.

INCLUI
- Kit boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto (a primeira transferência de chegada é em privado)

- 2 Noites de alojamento em Lima, 1 Noite de alojamento EM Paracas, 1 Noite de alojamento em nascido, 2 Noites de
alojamento em Arequipa, 1 Noite de alojamento em Colca, 2 Noites de alojamento em Puno, 3 Noites de alojamento em
Cusco e 1 noite de hospedagem no Vale Sagrado.
- Café da manhã diária nos hotéis.
- Visita a cidade de Lima com entrada não Convento de Santo Domingo, Museu Larco e degustação de Pisco Sour.
- Visita a Paracas com entrada para as Ilhas Ballestas e Nazca com passagem de transbordo para as Linhas de Nazca.
- Visita à cidade de Arequipa com entrada no Convento de Santa Catalina e na Igreja da Companhia de Jesus.
- Visita ao Vale e ao Desfiladeiro do Colca, incluindo 2 almoços e 1 jantar (bebidas não incluídas).
- Visita ao Lago Titicaca, com entrada para as Ilhas Uros e Taquile, incluindo o almoço (bebidas não incluídas).
- Rota de Puno para Cusco com entrada para La Raya, Racchi e Andahuaylillas, incluindo o almoço (bebidas não incluídas).
- Visita à cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Puca Pucará.
- Visita a ou Vale Sagrado, com entrada para Moray, Maras e Ollantaytambo, incluindo o almoço (bebidas não incluídas).
- Visita a Machu Picchu com passagem de trem Voyager incluindo almoço (bebidas não incluídas).
NÃO INCLUI
- Passagens aéreas internacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas
- Outro não especificado não itinerário

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoria

Simple

Duplo

Triplo

Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

2960
3294
3441
3873
4502
7028

2286
2401
2492
2750
3110
4430

2251
2292
2422
2646
3006
4401

UP GRADE DE SERVIÇO
Trem Expedition de ida e Vistadome de volta
Trem 360° de ida e volta

(Voltar para o Índice)

SUPLEMENTO POR PERSSOA
48
88

EXTENSIONES

ILHAS BALLESTAS Y SOBREVOO DAS LINHAS DE NAZCA
3 dias / 2 noites
Chegando a PARACAS encontrará um destino onde o deserto e o mar se juntam em paisagens espetaculares, sendo um
excelente destino ecológico para os amantes da natureza e da biodiversidade marinha; está localizado ao lado da cidade de
ICA, o berço do pisco, a bebida peruana mais famosa e ainda poderá de um verdadeiro oásis em pleno deserto. NAZCA, uma
área cheia de mistério, misticismo e arqueologia.
Paracas pode ser usado como base para excursões para ambas as cidades. Sendo a principal atração da região, sem dúvida, as
linhas enigmáticas desenhadas em seus pampas, com figuras zoomorfas, antropomórficas e geométricas que podem medir até

300 metros de comprimento. Sobre a origem das Linhas de Nazca, várias teóricas foram tecidas, causando fascínio e interesse
do mundo inteiro.

RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3

Rota
Chegada Internacional – Lima - Paracas
Paracas: Sobrevoo das Linhas de Nazca
Paracas: Ilhas Ballestas – Lima

Hospedagem

Refeições

Paracas
Paracas
Paracas

C
C

ITINERÁRIO DETALHADO
Dia 1: Llegada Internacional – Lima - Paracas
Bem-vindo a Lima.
Na chegada, você será recebido no aeroporto de Lima e depois transferido para a estação de ônibus, onde embarcará rumo a
Paracas.
Chegando ao destino, você será levado pelo nosso representante até o hotel.
Você terá o resto do dia para descansar e desfrutar do hotel e do clima da região.
Hospedagem em Paracas.
Refeições inclusas: -

Dia 2: Paracas

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.
Hospedagem em Paracas.
Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 3: 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, traslado ao terminal de ônibus e embarque no serviço especial de ônibus com destino a Lima.
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel ou para o aeroporto.

Refeições inclusas: café da manhã.

Fim dos nossos serviços.

INCLUI
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto.
- 2 noites de alojamento em Paracas.
- Café da manhã diário no hotel
- Sobrevoo das Linhas de Nazca e visita às Ilhas Ballestas.
NÃO INCLUI
- Passagens aéreas internacionais e nacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas
- Outros não especificados no itinerário.
- Taxa para sobrevoo das Linhas de Nazca, aproximadamente USD 21 por pessoa

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoria

Simple

Duplo

Triplo

Econômica
Turista y Turista
Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

890

760

752

1066

826

805

1188
1240
1476

908
912
1031

888
922
1040

(Voltar para o Índice)

PUNO E O LAGO TITICACA
3 dias / 2 noites
Ricos em vestígios arqueológicos, tanto pré-incas, Incas como coloniais; PUNO também é considerada a capital folclórica do
Peru pela variedade e beleza de suas danças que representam a miscigenação dos povos quechua, aymara e hispânico, e isso
pode ser apreciado em seu esplendor máximo durante as celebrações da Virgen de la Candelaria. Atualmente, a população de
Puneña vive no meio de tradições e costumes, que eles sabem preservar ao longo dos séculos, permitindo-nos compartilhar o
legado de seus antepassados que ainda vivem entre eles. Visitando o Lago Titicaca ou celebrar com danças típicas em uma de
suas festividades, Puno é um destino imperdível na viagem pelo Peru.

RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3

Rota
Cusco – Puno: La Raya / Racchi / Andahuaylillas
Puno: Lago Titicaca: Ilhas Flutuantes dos Uros e Taquile
Puno – Lima – Saida Internacional

Hospedagem

Refeições

Puno
Puno
-

D/A
D

ITINERÁRIO DETALHADO
Día 1: Cusco - Puno
Saída Cusco – Puno: La Raya / Racchi / Andahuaylillas
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 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 Puno.
Refeições inclusas: Almoço.

Dia 2: Puno
Lago Titicaca – Ilhas Flutuantes dos Uros e Taquile
Pela manhã, excursão de dia completo pelo Lago Titicaca. Nossa primeira visita serão as ilhas flutuantes dos Uros, conhecidos
também como “O Povo do Lago”. Estas ilhas são construídas com capas de totora – um tipo de junco abundante na região do
lago - e servem como moradia e centros de comércio para os nativos de mesmo nome que transitam em balsas construídas
artesanalmente. Continuação para a Ilha Taquile, comunidade que recebe os turistas de forma amável e mantém vivos os seus
costumes, as suas tradições e seus coloridos trajes usados à moda antiga. Os habitantes desta ilha são artesãos hábeis e
colocam em cada um de seus trabalhos as técnicas desenvolvidas durante séculos por seus ancestrais. Almoço incluso.
Hospedagem em Puno.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 3: Puno – Lima – Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão com seu próximo
vôo.

Refeições inclusas: Café da manhã.

Fim dos nossos serviços.

INCLUI
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto.
- 2 noites de alojamento em Puno.
- Café da manhã diário no hotel
- A caminho de Cusco a Puno, visita a Andahuaylillas, Racchi e Puca Pucará, inclui almoço (bebidas não incluídas).
- Visita ao Lago Titicaca: Ilhas de Uros e Taquile, inclui almoço (bebidas não incluídas).

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

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoiía
Econômica
Turista y Turista
Superior
Primeira Clase
Primeira Superior
Luxo

Simple

Duplo

Triplo

890

760

752

1066

826

805

1188
1240
1476

908
912
1031

888
922
1040

(Voltar para o Índice)

OS MISTÉRIOS DE CHACHAPOYAS
4 dias / 3 noites
RESUMO DA VIAGEM
Dia

Rota

Hospedagem

Refeições

1

Lima – Jaén – Cocachimba o Chachapoyas.

2

Cocachimba o Chachapoyas: Catarata Gocta.

3

Cocachimba o Chachapoyas: Fortaleza de Kuelap.

4

Jaén – Lima

Cocachimba o
Chachapoyas
Cocachimba o
Chachapoyas
Cocachimba o
Chachapoyas
-

D/BL
D
D/A
D

ITINERÁRIO DETALHADO
Dia 1: Lima - Jaén
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Você receberá informações detalhadas sobre seu
itinerário de viagem
Hospedagem em Cocachimba ou Chachapoyas.
Refeições inclusas: Box Lunch na rota.

Dia 2: Cocachimba ou Chachapoyas

Caminhada nas Cataratas de Gocta
Pela manhã, você se aventurará a caminhar pela rota de Cocachimba até a linda cachoeira de Gocta, onde você cruzará as
colheitas de cana até chegar a uma floresta de nuvens com árvores cobertas de orquídeas, cogumelos e musgo. Os Guias da
Associação Comunitária irão acompanhá-lo ao longo do caminho, para explicar tudo sobre o ecossistema que envolve o
lugar, bem como a história da sua comunidade e a cachoeira, a terceira maior do mundo. No final da caminhada, você será
levado para o seu hotel em Cocachimba ou Chachapoyas.

Hospedagem em Cocachimba ou Chachapoyas.
Refeições inclusas: Café da manhã.

Dia 3: Cocachimba ou Chachapoyas

Visita à Fortaleza de Kuelap
Descubra Kuélap, o ponto arqueológico mais importante dos Andes peruanos. Em uma visita guiada, você saberá tudo sobre
esta fortaleza monumental, que está localizada no topo do Cerro Barreta; Sua plataforma se estende quase 600 metros e, em
algumas partes, suas paredes chegam a 19 metros. Você ficará surpreso com seus imponentes muros e sua arquitetura interior
complexa, que inclui os recintos administrativos, religiosos, cerimoniais e residenciais, o que deixa em evidência a organização
milimetrada de seus antigos habitantes. No final do passeio você será levado para o seu hotel.
Hospedagem em Cocachimba ou Chachapoyas.
Refeições inclusas: Café da manhã e almoço.

Dia 4: Jaén - Lima

Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão com seu próximo
vôo.
Refeições inclusas: Café da manhã.

Fim dos nossos serviços.

INCLUI
- Kit de boas-vindas e itinerário detalhado na chegada.
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto.
- 3 noites de alojamento em Cochachimba ou Chachapoyas.
- Café da manhã diário
- Caminhe até a cachoeira Gocta.
- Visita à Fortaleza Kuelap.
NÃO INCLUI
- Passagens aéreas internacionais e nacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas
- Outros não especificados no itinerário.

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoría
Gocta Lodge
(Cochachimba)
La Xalca Hotel
(Chachapoyas)

(Voltar para o Índice)

ROTA MOCHE
4 dias / 3 noites
Trujillo e Chiclayo

Duplo

Triplo

Duplo na faixa
de 4 paxs

680

504

464

343

327

317

Localizada no norte do país, a cidade de Trujillo foi o centro do poder das culturas Moche e Chimú. O seu centro histórico está cheio de
edifícios da era do Virrey, cuja principal característica distintiva é a rede em forma de rendas, e a uma curta distância é a maior cidade de
barro do mundo pré-hispânico: Chan Chan. Por outro lado, Chiclayo oferece uma viagem através da história, gastronomia e paisagens naturais
do Peru. Nesta cidade foram encontrados os mais importantes monumentos arqueológicos dos últimos anos, pertencentes às culturas
Moche, Chimú e Lambayeque ou Sicán.

RESUMO DA VIAGEM
Dia
1
2
3
4

Rota
Chiclayo: Museu de Tumbas Reales
Chiclayo – Trujillo: Complexo Arqueológico El Brujo
Trujillo: Visita pela cidade, Museu de Arqueología, Templo del Dragon e
Chan Chan
Trujillo

Hospedagem

Refeições

Chiclayo
Trujillo
Trujillo

D
D

-

D

ITINERARIO DETALLADO
Día 1: Lima - 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: -

Día 2: Chiclayo - Trujillo
Saída Chiclayo-Trujillo e Visita Complexo Arqueologico “El Brujo”
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 précolombiano 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.
Hospedagem em Trujillo.
Refeições inclusas: café da manhã.

Día 3: Trujillo
Visita pela cidade, Museu de Arqueología, Templo del Dragon y Chan Chan (visita de día completo)
Você visitará belas mansões coloniais em Trujillo e ficará encantado com os seus impressionantes portais, varandas e igrejas.
Em seguida, continuamos rumo ao Museu de Arqueologia da Universidade Nacional de Trujillo, para um reconhecimento
geral das culturas pré-colombianas da região. Depois, você conhecerá o templo cerimonial do Dragão. Vamos até Huanchaco,
uma enseada de pesca onde você pode ver os barcos antigos chamados Caballitos de Totora, onde a antiga tradição de
pesca artesanal é mantida. Após o almoço, vamos rumo ao complexo arqueológico de Chan Chan, formado por nove
cidadelas e conhecida como a capital do Reino de Chimú.

Hospedagem em Trujillo.
Refeições inclusas: café da manhã.

Día 4: Trujillo
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão com seu próximo
vôo.
Refeições inclusas: Café da manhã.

Fim dos nossos serviços.

Inclui:
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto.
- 1 noite de alojamento em Chiclayo e 2 noites de alojamento em Trujillo
- Café da manhã diário nos hotéis
- Visita ao Museu dos Túmulos Reais.
- Transferência compartilhada de Chiclayo para Trujillo
- Visita ao complexo El Brujo, Chan Chan e Huanchaco
Não inclui:
- Passagens aéreas internacionais e nacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas
- Outros não especificados no itinerário.

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoría
Econômica
Turista
Turista Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo

(Voltar para o Índice)

Simple

Duplo

Triplo

1156
1180
1152
1226
1295
1402

636
645
639
648
695
746

586
589
568
589
647
677

ESCAPADELA PARA LA PAZ E UYUNI ¡NOVO!
5 dias / 4 noites
La Paz, Valle da Luna, Uyuni
RESUMEN DEL VIAJE
Día
1
2
3
4
5

Ruta
Traslado aeropuerto – Hotel
Paseio pela cidade e Valle de la Luna – Teleférico (Meio dia)
Voo a Uyuni - Salar de Uyuni (día entero)
Colchani – Uyuni – La Paz - Ruinas de Tiwanaku (Meio dia)
Traslado Hotel - Aeropuerto

Alojamiento
La Paz
La Paz

Alimentación
D

Uyuni
La Paz
-

D/A/C
D
D

ITINERARIO DETALLADO
Día 1: Traslado Aeropuerto - Hotel

O aeroporto de El Alto é atualmente o maior aeroporto internacional do mundo, com 4.080 m acima do nível do mar.
Transferência do aeroporto para o hotel por uma pequena estrada a partir da qual você tem uma vista incrível da bacia de
La Paz e suas luzes da noite.
Noite em La Paz

Día 2: Paseio pela cidade e Valle de la Luna – Teleférico (Meio dia)
Caminhada de quatro horas pela cidade de La Paz, escolhida como uma das 7 cidades maravilhosas do mundo, localizada
em um vale formado aos pés da cordilheira Real de los Andes, a 3632 m acima do nível do mar. Visite a área de mercados
nas ruas ricas em artesanato, tecelagens e artefatos de bruxaria. Também para a parte colonial da cidade, a igreja de São
Francisco, o Museu do Ouro, a praça Murillo, o mirante "Killi Killi" de onde se tem uma vista magnífica da cidade e a réplica
do templo semi-subterrâneo de Tiwanaku. Então para a parte moderna da cidade, até 3.200 m para finalmente visitar o
Vale da Lua, impressionante por suas formações caprichosas feitas pela erosão. O passeio de teleférico será uma boa
oportunidade para descobrir uma excelente e bela vista de La Paz. Esta é uma caminhada obrigatória para todos os
visitantes em La Paz!
Inclui: café da manhã
Noite em La Paz

Día 3: Voo para Uyuni - Salar de Uyuni (dia inteiro)

Vôo pela manhã de La Paz para Uyuni, com traslados incluídos.
Já em Uyuni, às 10h, partida para o grande Salar; visita no caminho para o Cemitério de Trem, onde estão localizados os
restos de locomotivas a vapor do século 19 e 20; Pare em Colchani, este é o melhor lugar para observar os métodos de
extração de sal; depois, para a Ilha Incahuasi (conhecida como Isla Pescado), 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 précolombiano de Pucara de Ayque e as chullpares próximas, ambas nas encostas do vulcão Thunupa. E finalmente, no
momento apropriado, volte para a cidade de Uyuni.

Inclui: Café da manhã, almoço de piquenique no meio do Salar e jantar
Noite em Hotel Palacio de Sal - Colchani, Uyuni

Día 4: Colchani – Uyuni – La Paz - Ruinas de Tiwanaku (Meio Dia)

Vôo pela manhã de La Paz para Uyuni, com traslados incluídos.
Já em Uyuni, às 10h, partida para o grande Salar; visita no caminho para o Cemitério de Trem, onde estão localizados os
restos de locomotivas a vapor do século 19 e 20; Pare em Colchani, este é o melhor lugar para observar os métodos de
extração de sal; depois, para a Ilha Incahuasi (conhecida como Isla Pescado), 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 précolombiano de Pucara de Ayque e as chullpares próximas, ambas nas encostas do vulcão Thunupa. E finalmente, no
momento apropriado, volte para a cidade de Uyuni.
Inclui: Café da manhã, almoço de piquenique no meio do Salar e jantar
Noite em Hotel Palacio de Sal - Colchani, Uyuni

Día 5: Traslado Hotel - Aeroporto
Transfer para o aeroporto para pegar o voo de partida.
Inclui: café da manhã

Fim de nossos Servicos
INCLUI
- Transferências: aeroporto / hotel / aeroporto.
- 3 noites de alojamento em La Paz e 1 noite de alojamento em Uyuni
- Café da manhã diário nos hotéis
- Visita à cidade de La Paz e Valle de la Luna.
- Visita a Uyuni
- Visita a Tiwanaku.
NÃO INCLUI
- Passagens aéreas internacionais e nacionais.
- Impostos nos aeroportos.
- Bebidas nas refeições e gorjetas
- Outros não especificados no itinerário.

PREÇOS EM US$ POR PESSOAForma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X
Categoría
Turista
Primera
Lujo

Single

Duplo

Triplo

1845

1018

874

2146

1108

962

2200

1138

992

*Deve adicionar 340,00 USD para a passagem aérea La Paz / Uyuni / La Paz. (Mudança de preço sujeito sem aviso prévio)

(Volver al índice)

Peru sempre tem algo a mais para conhecer. Portanto, detalhamos o suplemento para noites extras e excursões
adicionais que proporcionam ao passageiro a oportunidade de adicionar e desfrutar de mais experiências durante
sua viagem, como aventuras gastronômicas, segunda visita a Machu Picchu, visitas a ruínas arqueológicas, passeios
por mercados artesanais, entre muitas outras atividades será o complemento perfeito para sua viagem pelo nosso
país fascinante.

SUPLEMENTO POR NOITES ADICIONAIS
*Tarifa netos por passageiros

LIMA
Simple

Duplo

Triplo

Económica

Categoría

93

49

46

Turista

97

51

48

Turista Superior

100

52

49

Primera

134

66

64

Primera Superior

185

96

78

Lujo

493

246

225

Simple

Duplo

Triplo

Económica

81

46

43

Turista

103

54

48

Turista Superior

119

60

55

Primera

131

67

58

Primera Superior

208

103

91

Lujo

324

163

173

CUSCO
Categoría

VALLE SAGRADO
Simple

Duplo

Triplo

Económica

Categoría

81

42

40

Turista

85

45

42

Turista Superior

90

52

48

Primera

154

78

67

Primera Superior

230

116

106

Lujo

566

282

246

Simple

Duplo

Triplo

Económica

109

58

55

Turista

151

76

70

Turista Superior

182

90

87

Primera

184

91

90

AGUAS CALIENTES
Categoría

Primera Superior

385

193

178

Lujo

644

323

293

Simple

Duplo

Triplo

Económica

93

48

43

Turista

151

76

70

Turista Superior

151

76

70

Primera

224

115

105

Primera Superior

236

115

157

Lujo

433

217

202

Simple

Duplo

Triplo

Económica

91

46

45

Turista

91

46

45

Turista Superior

94

48

45

Primera

94

49

43

Primera Superior

108

60

57

Lujo

108

60

57

Simple

Duplo

Triplo

Económica

73

36

33

Turista

82

43

40

Turista Superior

96

49

46

Primera

131

67

70

Primera Superior

170

85

79

Lujo

231

121

121

Simple

Duplo

Triplo

Económica

84

45

42

Turista

84

45

42

Turista Superior

109

55

54

Primera

121

66

61

Primera Superior

212

105

93

Lujo

836

418

379

Simple

Duplo

Triplo

Económica

70

37

33

Turista

93

48

43

Turista Superior

96

49

45

Primera

112

58

55

PARACAS
Categoría

NAZCA
Categoría

AREQUIPA
Categoría

COLCA
Categoría

PUNO
Categoría

Primera Superior

178

88

85

Lujo

190

96

102

Simple

Duplo

Triplo

Económica

152

79

76

Turista

170

85

82

Turista Superior

275

137

134

Primera

218

116

111

Primera Superior

269

134

131

Lujo

396

193

190

Simple

Duplo

Triplo

Económica

76

46

42

Turista

102

52

40

Turista Superior

102

52

40

Primera

103

52

40

Primera Superior

163

82

81

Lujo

163

82

81

Simple

Duplo

Triplo

Económica

91

52

54

Turista

91

52

54

Turista Superior

109

57

82

Primera

109

57

82

Primera Superior

167

85

82

Lujo

178

91

85

LA PAZ
Categoría

CHICLAYO
Categoría

TRUJILLO
Categoría

(Voltar para o Índice)

EXCURSÕES ADICIONAIS
** Tarifa neta por pessoa.
** Serviços operam mínimo 2 pessoas (exceto suplementos Machu Picchu que operam a partir de 1 passageiro).

LIMA
CIRCUITO MÁGICO DE AGUA COM JANTAR SHOW
Você vai visitar o impressionante Circuito Mágico de Agua, o maior complexo de fontes do mundo,
razão pela qual conseguiu e Record Guinness. A fonte principal, chamada a "fonte mágica" lança um
jato de agua que chega a uma altura de 80 metros. Também sugerimos "o túnel das surpresas" de
35 metros de comprimento, a "fonte das crianças" que tem um irresistível sistema de agua para
brincar, ou a fonte do "labirinto de sonho”. Logo da visita você vai desfrutar de um jantar com Show
num restaurante local.
Tempo de Duração aproximada: 4 hrs.
Data de saída Quarta-feira a domingo as 06:30 pm
LIMA DE NOITE COM JANTAR SHOW
Neste curto passeio, você vai visitar o centro de Lima à noite. Durante o percurso na "Cidade dos
Reis", iremos apreciar os mais importantes monumentos e edifícios históricos da capital: a Praça São
Martin, Praça Maior, o Palácio do Governo, a Catedral, o Palácio do Arcebispo e do município. Logo
da visita você vai desfrutar de um jantar com Show num restaurante local.
Tempo de Duração aproximada: 3 hrs. 30 min.
Data de saída: Quarta-feira a domingo as 06:30 pm
VISITA AO TEMPLO DE PACHACÁMAC
Você vai ser conduzido para o sul de Lima, ao longo da estrada Panamericana, a uma das zonas de
peregrinação mais renomadas: As ruinas de Pachacámac no vale de Lurín. Construído ao redor do
ano 700 d. C. como um templo de adoração ao Deus Sol, Pachacámac, que abrigava um oráculo que
se acredita que foi um dos principais centros de peregrinação do Peru pre- colombino. Em esse lugar,
se exibem palácios e praças que tem sido cuidadosamente restaurado.
Tempo de Duração aproximada: 4 hrs.
Data de saída: Terça Feiras a Domingo as 09:00

USD 90.00

USD 88.00

USD 52.00

VISITE AS ILHAS PALOMINO
Você visitará as Ilhas Palomino, um grupo de ilhas no mar do Callao, onde você poderá ver um grande
número de espécies de animais marinhos. Em primeiro lugar, a bordo de um iate, você conhecerá El
Camotal, lugar que está debaixo de água desde o terremoto de 1746. Conhecerá a Ilha de San
Lorenzo, a maior do país; também a Ilha El Frontón, onde você pode ver os restos da prisão que
existiam lá em algum momento. Você também conhecerá as Ilhas Cavinzas, o mais importante
centro de guano da região. Finalmente chegará nas Ilhas Palomino, onde apreciará um ecossistema
intacto, habitado por cerca de 8 mil leões marinhos. Além disso, você terá a oportunidade de nadar
com esses belos animais marinhos.
Tempo de Duração aproximada: 6 hrs.
Data de saída: De segunda a sexta-feira às 10:30 am. Os sábados, domingos ou feriados às 09:00 am
TOUR GASTRONOMICO COM ALMOÇO
Vamos apresentar a história da culinária peruana. A aventura gastronômica começa em um típico
"mercado peruano." Nesta área, você pode ver uma variedade de produtos peruanos e desfrutar de
frutas únicas, como graviola, lúcuma, aguaymanto e Pacae. Surpreenda-se com a grande variedade
de frutos do nosso mar, considerada uma das mais ricas do mundo. Você também vai visitar um
restaurante exclusivo onde você pode preparar o seu próprio "Pisco Sour" e o famoso "Ceviche".
Então você pode desfrutar de um delicioso almoço que inclui os pratos mais representativos da
cozinha peruana.
Tempo de Duração aproximada: 3 hrs.
Data de saída: Todos os Dias

USD 117.00

USD 133.00

VISITA A HUACA PUCLLNA COM JANTAR
Você vai desfrutar de um delicioso jantar frente dos mais importantes sítios arqueológicos préhispânicos de Lima: a Huaca Pucllana. Guiado por especialistas, neste passeio noturno você poderá
ver de maneira diferente as diferentes paredes e paredes desta construção, que tem entre 13 e 1800
anos; com a iluminação a beleza do lugar realmente se destaca.
Tempo de Duração aproximada: aproximadamente 3:30 hrs
Data de saída: Todos os dias as 7:00 pm

USD 232.00

RUINAS DE PACHACAMAC E EXPOSIÇÃO DE CAVALOS
Você se dirigirá ao sul de Lima, para Pachacamac, onde conheverá o mundo especial do cavalo de
Paso peruano. Aqui poderá admirar a roupa típica de nossos chalans. Também verá a criação para
pastorear e viver um dia em contato com a natureza. À hora do almoço você vai apreciar os deliciosos
sabores do Peru e um show especialmente preparado para a ocasião.
Tempo de Duração aproximada: 6:30 hrs
Data de saída: Saidas de terça a domingo as 9:00 am

USD 168.00

VISITA A CARAL COM BOX LUNCH
Você vai descobrir Caral, a cidade mais antiga da América que se desenvolveu entre os anos de
2627 e 2100 a.C aproximadamente. Sua exploração mostra que o Peru é o berço da civilização na
América. Este local está localizado a 200 km ao norte de Lima e, depois de uma jornada de 3,5
horas, irá apreciar os impressionantes edifícios monumentais construídas pelo Incas Pre. Conhecer
a Grande Pirâmide, o Templo do Anfiteatro, a Pirâmide da Galeria, a Pirâmide da Cantera, a
pirâmide da Huaca, A Pirâmide menor e o Templo do Altar Circular, além dos diversos setores
residenciais. Box Lunch incluído.

USD 471.00

Tempo de Duração aproximada: 11:30 hrs.
Data de saída: Todos os días as 6:30 am
VISITA À HUACACHINA E LINHAS DE NAZCA COM ALMOÇO
Se mudará de seu hotel em Lima para o Aeródromo de Ica. Na sua viagem ao sul, ao longo da costa
do Oceano Pacífico, verá diferentes tipos de áreas desérticas, bem como oásis esporádicos. Então,
voce voará sobre as incríveis Linhas de Nazca, localizadas nas pampas do mesmo nome. Lá, verá os
muitos geoglifos que representam figuras de animais e plantas estilizadas, gravadas na terra e
preservadas por cerca de 2.000 anos. No final do sobreño, visitará uma das principais atracções da
área: a Laguna de Huacachina, também chamada de "Oásis da América". Depois, desfrutará de um
delicioso almoço em um restaurante local e depois voltará a Lima.
Tempo de Duração aproximada: 13 a 14 hrs
Data de saída: Todos os días as 4:00 á 5:00 am

USD 466.00

BARRANCO ARTÍSTICO E BOHEMIO
Visitará Barranco, um distrito com enorme tradição e história, cheio de ruas bonitas, casas antigas e
pequenos quadrados. É famoso por ser a expressão mais boêmia e descontraída de Lima e por sua
grande atividade cultural, que inclui museus, boutiques de designer, feiras de artesanato e
concertos. Passeie pelo famoso "Ponte dos Suspiros", onde você pode sentir a energia da antiga
Lima. Também visitará o museu Pedro de Osma, onde poderá apreciar a melhor coleção de pinturas,
móveis e têxteis da época colonial. A turnê continuará com uma visita ao MATE, o museu do
renomado fotógrafo Mario Testino, onde a coleção mais extensa de suas fotografias é mostrada,
sendo a única instituição cultural do mundo dedicada à exposição permanente do trabalho deste
excelente artista peruano.
Tempo de Duração aproximada: 3:00 hrs
Data de saída: Todos os días as 9:00 am ou 2:00 pm

USD 116.00

TABERNAS & BARES DE LIMA
Vai viver uma experiência diferente e divertida na noite de Lima. Conhecerá três dos bares e tabernas
mais tradicionais do centro da cidade, que compartilham uma história interessante de mais de 100
anos. Em cada um deles, apreciará o delicioso Pisco Sour, ou alguma outra bebida típica, enquanto
eles lhe contam algumas anedotas.
Tempo de Duração aproximada: 3:30 hrs
Data de saída: Todos os días as 6:00 pm

USD 216.00

TOUR DE COMPRAS
Visitará três lojas exclusivas em Lima, onde encontrará a melhor qualidade em jóias de prata, roupas
produzidas em algodão Pima e lã de alpaca, consideradas entre as melhores fibras do mundo. Verá
artesanato feito por artesãos de diferentes regiões. Como um dos principais produtores de prata do
mundo, Peru oferece jóias feitas à mão por jóias experientes, combinando pedras naturais e prata,
sempre a preços justos. O algodão Pima, um dos melhores do mundo, é produzido no norte do Peru,
muitas marcas globais produzem suas roupas aqui. As lojas que você vai visitar são baseadas na
localização do seu hotel e lhe permitirão levar para casa o melhor do Peru.
Tempo de Duração aproximada: 3:30 hrs
Data de saída: Todos os días as 9:00 am ou 2:00 pm

USD 74.00

CUSCO
CUSCO NA NOITE COM CLASSES DE PISCO SOUR
Visitará a cidade de Cusco à noite, também chamado de Cidade Imperial e declarada Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO. A turnê começará no Templo Koricancha, um antigo palácio Inca e
centro de culto do Deus Sol, no qual a ordem dos dominicanos construiu uma igreja. Então, visitará
a Plaza de Armas, onde apreciará as fachadas dos principais monumentos, como a Catedral e a
igreja da Companhia de Jesús. Continue com uma parada no Mirador de San Cristóbal, de
onde terá uma visão privilegiada da cidade. Vai para um bar de renome na cidade, onde - com a
direção de um barman especializado - receberá lições sobre como preparar nosso Pisco Sour
tradicional.

USD 56.00

Tempo de Duração aproximada: 3:00 hrs
Data de saída: Todos os días as 6:00 pm
VISITA À TIPON, PIKILLACTA E ANDAHUAYLILLAS
Ao sudeste de Cuzco, existe o centro arqueológico de Tipón, lá conhecerá os extensos canais de
pedra esculpida, que representam um dos avanços na engenharia hidráulica alcançados pelos
Incas. Em seguida, continue a Pikillacta, um dos mais importantes centros administrativos da era
pré-Inca. O passeio continua para a cidade de Andahuaylillas, que abriga uma bela igreja do século
XVII, que representa uma expressão espetacular do chamado barroco andino.
Tempo de Duração aproximada: 4:00 hrs
Data de saída: Todas as segundas, quartas e sextas às 7:45 am

USD 60.00

CAMINHADA PARA A MONTANHA ARCOIRIS + BOX LUNCH (De Cusco)
A saída será muito cedo pela manhã. Sua primeira parada será em Pitumarca, onde vai pegar a
estrada para a cidade de Quesiuno. Uma vez lá, será transferido para a Ponte Inkintuyoc, onde terá
o café da manhã. Comece a caminhar pelo caminho de uma bela corrente; Na subida, vai desfrutar
de belas paisagens e verá bandos de camélidos andinos como lamas e alpacas. No caminho, o pico
mais alto da região, o Apu Ausangate, permitirá que você veja sua majestade, magia e energia do
lugar o cativarão. Depois, você vai desfrutar um delicioso box lunch. Retomará a caminhada e verá
vários campos de cultivo que são trabalhados na área; também pode ver animais selvagens como
chinchilas, vicuñas e talvez também o gato andino. Depois de algumas horas de caminhada, virá
para a principal atração desta experiência: Vinicunca, conhecida como La Montaña Arco Iris. Ao
chegar ao local, participará de uma pequena cerimônia andina com folhas de coca como um
agradecimento ao Apu, por ter permitido chegar no lugar com sucesso. Pode explorar a área, tirar
fotos e também renovar suas energias antes da descida.
Tempo de Duração aproximada: 14:00 hrs
Data de saída: Todas as segundas, quartas e sábados às 3:30 am (de abril a outubro)

USD 143.00

CAMINHADA AO ARCOIRIS PALCCOYO + BOX ALUNA MONTANHA (De Cusco)
Você sairá cedo (05:00) do seu hotel na direção do Vale do Sul. Primeira parada Combapata e
depois tome a carroça na cidade de Palccoyo (4.202 m / 13, 789 pés) na subida ao ponto de trilha
começamos a desfrutar de belas paisagens e ver grupos de rebanhos de camelídeos, como são
lhamas e alpacas; O pico mais alto da região, o "Apu Ausangate", revelará sua majestade.
Chegamos a Palccoyo, depois de nos prepararmos para a caminhada e uma breve informação do
guia, nos preparamos para começar a caminhada até o topo das montanhas vermelhas para
apreciar uma paisagem maravilhosa. Depois de caminhar cerca de 1 hora, passo chegar muito
calmo a principal atração desta experiência, Palccoyo Montanha Colorada (4.980 metros / 16.338

USD 152.00

pés) no lugar como um agradecimento, vamos fazer uma pequena cerimônia andina com folhas de
oferecer o Apu por ter coca permitido alcançar com sucesso o local, então teremos tempo
suficiente para explorar a área, tirar fotos. Depois de uma pequena pausa, continuamos a explorar
a área e caminhou durante 1 hora até que a floresta de pedra perto da área onde encontramos um
ótimo lugar e ponto de vista para apreciar o seu esplendor o Ausangate, na chegada, terá tempo
suficiente para explorar um pouco e tirar fotos com o cenário é maravilhoso, depois de renovar as
energias começam a descida pelo mesmo caminho, o caminho veio, a caminhada de volta vai
demorar cerca de 45 minutos para chegar ao ponto do caminho ponto de partida onde
embarcaremos no transporte que nos trará de volta a Cusco após 3 horas de viagem, chegando em
Cusco entre as 16:00 horas aproximadamente.
Tempo de Duração aproximada: 11:00 hrs
Data de saída: Todas as terças, quintas e domingos às 5:00 am (de abril a outubro)

VISITA A MARAS & MORAY (De Cusco)
Conhecerá Moray, um interessante sítio arqueológico no Vale Sagrado dos Incas. Visitará seus
enormes terraços concêntricos, que os Incas usaram como um laboratório botânico. Então, você
visitará a salar de Maras, onde o sal mais fino do mundo será extraído: o sal de Maras. A área
parece um mosaico de terraços e lagoas, oferecendo uma visão incomparável para quem gosta de
tirar fotografias incríveis. Finalmente, na transferência de volta, você vai parar no ponto de vista
Urubamba onde terá uma visão privilegiada da área.
Tempo de Duração aproximada: 5:00 hrs
Data de saída: Todas os días as 8:00 am ou as 2:00 pm.
**Na estação chuvosa; de dezembro a março; recomendamos visitar Tipon, Pikillacta e
Andahyalillas. A paisagem não é claramente vista pelas chuvas.

USD 154.00

VALLE SAGRADO
VISITA AO MERCADO PISAC E RUÍNAS PISAC
Visitará a cidade de Pisac, onde conhecerá seu sítio arqueológico, localizado no alto de uma
encosta, é um dos mais importantes do Vale Sagrado. Este lugar o surpreenderá por seu sistema
de plataforma e planejamento urbano, ambos muito avançados pelo tempo em que foram
desenvolvidos. Então, você vai descer ao mercado local, onde você terá a oportunidade de
interagir com pessoas locais e amigáveis, conhecer sua cultura e também comprar produtos
exclusivos da área.
* BTC (Bilhete Turístico) não incluído na tarifa.
Tempo de Duração aproximada: 3 hrs. 30 min.
Data de saída: Todos os días menos los sabados às 08:00 am
VISITA A MARAS E MORAY (SAIDAS DO VALE SAGRADO)
Conhecerá Moray, um interessante sítio arqueológico no Vale Sagrado dos Incas. Visitará seus
enormes terraços concêntricos, que os Incas usaram como um laboratório botânico. Visitará a
salaria de Maras, onde o sal mais fino do mundo será extraído: o sal de Maras. A zona parece um
mosaico de terraços e lagoas, oferecendo uma visão sem precedentes para quem gosta de tirar
fotografias incríveis. Finalmente, na transferência de volta, vai parar no ponto de vista Urubamba
onde terá uma visão privilegiada da área.
* BTC (Bilhete Turístico) não incluído na tarifa.

USD109.00

USD 68.00

Tempo de Duração aproximada: 3 hrs.
Data de saída: Todos os días às 2:00 pm
VISITA À COMUNIDADE DE MISMINAY
Você experimentará uma viagem inesquecível ao entrar em contato com a comunidade de
Misminay, localizada no Vale do Urubamba, onde seus moradores a receberão. Comece a sua
estadia fazendo uma atividade voluntária, converse com seus moradores e aprecie seu estilo de
vida. Então você vai desfrutar de um delicioso almoço feito com as culturas da região. Finalmente,
você terá uma reunião de despedida onde seus anfitriões expressarão sua gratidão pela visita e
pelo trabalho realizado.
Tempo de Duração aproximada: 3 hrs.
Data de saída: Todos os días às 2:00 pm

USD 157.00

**BTC (Boleto Turístico) nao incluido na tarifa.

MACHU PICCHU
SEGUNDA ENTRADA A MACHU PICCHU (boleto de ônibus Incluídos)
Para aqueles que têm o segundo dia de folga em Aguas Calientes. Opcionalmente, você pode
fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar a oportunidade para visitar mais lugares
remotos, como o "Intipunku" ou "Puerta del Sol" e aproveitar para aproveitar a cidadela ao seu
gosto e terminar de capturar as fotos das áreas e momentos que eles estavam pendentes.
Finalmente, você embarcará no ônibus de retorno para a cidade de Aguas Calientes para
continuar sua jornada.
* Não inclui guiado, nem almoço.
Tempo de estadia: aproximadamente 4 horas
Programação:
Turno da manhã - das 6:00 a.m. às 12:00 p.m.
Turno da tarde - a partir das 12:00 m. às 5:30 p.m.
Data de saída: Todos os dias.

USD 144.00

INGRESSO A HUAYNA PICCHU (boleto de ônibus Incluídos)
Para aqueles que têm o segundo dia de folga em Aguas Calientes. Opcionalmente, você pode
fazer uma segunda visita a Machu Picchu, mas o desejo mais aventuroso de incluir e desfrutar de
uma subida de adrenalina para o "Huayna Picchu" ou "Jovem Montanha" para visitar o Templo
da Lua e ter uma visão da cidadela digna de fotografia. Finalmente, você embarcará no ônibus
de retorno para a cidade de Aguas Calientes para continuar sua jornada.
*Não inclui guiado e nem almoço.
Tempo de Caminhada: Aproximadamente 3 horas (Subida e descida)
Horários de Ingresso:
Primeiro grupo – de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
Segundo grupo – de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.
Data de saída: Todos os dias.

USD 164.00

INGRESSO A MONTANHA MACHU PICCHU (boleto de ônibus Incluídos)
Para aqueles que têm o segundo dia de folga em Aguas Calientes. Opcionalmente, você pode
fazer uma segunda visita a Machu Picchu, mas o desejo mais aventuroso de incluir e poder
desfrutar de uma subida de adrenalina para a Montanha de Machu Picchu.
Uma montanha muito mais alta, com uma visão ainda melhor do que o Huayna Picchu, e com
muito menos pessoas.
Você encontrará variedade de orquídeas, borboletas e pássaros; E você vai desfrutar de uma bela
vista panorâmica da Cidade Inca e da Montanha Huayna Picchu.
*Não inclui guiado e nem almoço.
Tempo de Caminhada: Aproximadamente 3 horas (Subida e descida)
Horários de Ingresso:
Primeiro grupo – de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
Segundo grupo – de 9:00 m. a 10:00 p.m.
Data de saída: Todos os dias.

USD 176.00

PARACAS
RESERVA NACIONAL PARACAS
Visitará a Reserva Nacional de Paracas, localizada no departamento de Ica. Esta reserva foi criada
para conservar uma parte do mar e do deserto do Peru, que oferece proteção às diversas
espécies de flora e fauna que a habitam. Durante sua visita, poderá ver pelicanos, gaivotas, vários
tipos de peixe, leões marinhos, entre outros.
Tempo de Duração aproximada: 2 hrs. 30 min..
Data de saída: Todos os días às 11:00am e às 2:00 pm

USD 66.00

VISITA A TAMBO COLORADO
Mudará para a pequena baía de Paracas, ao sul de Lima. Neste lugar, os ventos - que podem
atingir 32 km de velocidade - são portadores de areia. A partir daqui, você visitará o sítio
arqueológico de Tambo Colorado, que era um centro administrativo de origem inca, localizado
na margem direita do vale do rio Pisco. Construído inteiramente em adobe, foi um dos mais
importantes centros administrativos estabelecidos pelos Incas na costa. O nome dado ao grupo
é devido à predominância da cor vermelha de seus edifícios. Tambo Colorado, também
conhecido como Pucallacta ou Pucahuasi, é dividido em três grandes setores: norte, centro e sul.
Estes são separados por um caminho que desce das montanhas em direção à costa e por uma
grande praça trapezoidal que tem um ushno, uma pequena plataforma onde o Inca dirigiu as
festividades mais importantes. Do topo você pode ver grande parte do vale amplo e fértil que se
estende até o mar.
Tempo de Duração aproximada: 3 hrs.
Data de saída: Todos os días às 09:00 am

USD 93.00

EXCURSÃO DAS CONCHAS DE ABANICO
Encontrará um incubatório de conchas incrível, guiado por um mergulhador experiente, que o
levará para desfrutar os benefícios de Intimar, uma das belas praias da Baía de Paracas
Tempo de Duração aproximada: 1 hrs. 30 min.

USD 141.00

Data de saída: Todos os días às 11:00 am e às 12:00 pm

PUNO
VISITA AO COMPLEXO ARQUEOLÓGICO DE SILLUSTANI
Será transferido para o sítio arqueológico de Sillustani. Conhecerá este famoso cemitério
localizado nas terras altas de Puno, cercado pela bela lagoa de Umayo, onde você encontrará
imensas torres funerárias chamadas "Chullpas", com 12 metros de altura por 7,50 de diâmetro,
que datam de 600 a 800 dC
Tempo de Duração aproximada: 3 hrs.
Data de saída: Todos os días às 11:00 am e às 12:00 pm

USD 48.00

VISITA A CHUCUITO
Comece o passeio visitando uma parte do território Aymara, ao sul de Puno. Apenas a 7 km,
encontrará o Museo de la Totora, que mostra obras artísticas interessantes, como jangadas ou
flores feitas de totora, cana típica da região. Então, partirá para Chucuito, importante centro
colonial e sede das caixas reais na época colonial. Lá visitará algumas igrejas do século 16, ruínas
Incas permanecem como o Templo da Fertilidade - com formas fálicas esculpidas em granito - o
relógio solar e a fazenda da truta.
Tempo de Duração aproximada: 3 hrs.
Data de saída: Todos os días às 09:00 am e às 03:00 pm

USD 40.00

VISITA A LAMPA
Visitará a cidade de Lampa, em Puno, conhecida como a "Cidade Rosa", pela argila que colora
suas casas. Conhecerá o seu belo templo colonial, dedicado a Santiago Apóstol, construído
inteiramente em pedra pela ordem dos jesuítas, entre 1675 e 1685. Também visitará as
catacumbas, onde acredita-se que enterraram aqueles que trabalharam na construção do
templo por muitos anos. Em Lampa, as mansões da época da Colônia e da República são
conservadas. Um dos mais representativos é a Casona de los Frisancho, de 300 anos, localizada
na Plaza de Armas de Lampa, no coração da cidade. Você também visitará a irmandade das
Vicuñas de la Inmaculada, que tem uma monumental caminhada de prata construída ao estilo
da Virgem de Macarena na Espanha. Termine sua visita retornando diretamente a Puno ou
Juliaca.
Tempo de Duração aproximada: 6 hrs.
Data de saída: Todos os días às 08:00 am e às 10:00 am

USD 64.00

AREQUIPA
VISITA DA CAMPIÑA & SABANDIA
Vai fazer uma excursão aos arredores da cidade de Arequipa para apreciar a paisagem e os três
vulcões que o cercam - Misti, Chachani e Pichu Pichu. Continue até a Mansão do Fundador, casa
senhorial do século XVI e depois visite o majestoso Moinho de Sabandía, aninhado no campo de
Arequipa
Tempo de Duração aproximada: 3 hrs.
Data de saída: Todos os días às 09:00 am e às 02:00 pm

USD 71,00

TRUJILLO
VISITA DAS HUACAS DEL SOL E À LUA E AO MUSEU HUACA MOCHE
Chegará ao Vale de Moche, onde será recebido por uma família tradicional, descendente dos
antigos colonos que construíram as impressionantes Pirâmides do Sol e a Lua, durante os tempos
Moche. Então, observará o incrível grupo de afrescos de adobe em uma das paredes do Templo
da Lua. Finalmente, poderá apreciar vários artefatos e túmulos da cultura Mochica no museu do
site Huacas de Moche, que mostra diferentes utensílios e cerâmicas de alto nível artístico.
Tempo de Duração aproximada: 3 hrs.
Data de saída: Todos os días às 09:00 am
VISITA PELA CIDADE E VISITA AO MUSEU NACIONAL
Visite belas mansões coloniais em Trujillo e maravilhe-se com seus impressionantes portais,
varandas e igrejas. Visitará o Museu de Arqueologia da "Universidade Nacional de Trujillo" para
um reconhecimento geral das culturas pré-colombianas da região
Tempo de Duração aproximada: 3 hrs.
Data de saída: Todos os días às 09:00 am

USD 122,00

USD 45.00

CHICLAYO
VISITE AO MUSEU FORESTAL DE POMAC E AO MUSEU DE SICAN
Pela manhã, visitará o Bosque de Pomac, localizado a 35 kms ao norte de Chiclayo, este incrível
lugar conhecido por suas enxofas enormes, está localizado em Batan Grande, antiga plantação
de açúcar. Há dezenas de pirâmides pertencentes à cultura Sicán, descendentes da Mochica. A
cultura sican foi uma civilização antiga que se desenvolveu no norte do Peru entre 800 e 1300
dC. O lugar foi escavado pela primeira vez em 1978 pelo arqueólogo japonês Izumi Shimada, mas
apenas em 1992, um túmulo de um membro da elite da sociedade Sicán foi descoberto. A partir
deste sítio arqueológico obtivemos cerca de 1,2 toneladas de metais preciosos, como jóias e
peças religiosas que estão no Museu Nacional de Sicán. O Museu Sican está localizado em
Ferreñafe, a cerca de 20 km (25 minutos) da cidade de Chiclayo, continuando pela estrada que
leva ao Santuário Histórico da Floresta de Pomac. No Museu Nacional de Sican são observados
os diferentes eventos do cotidiano da cultura sicán.
Tempo de Duração aproximada: 5 hrs.
Data de saída: De terça a domingo às 09:00 am
VISITA MUSEU DE TOMBAS REAIS SENHOR DE SIPAN
Este magnífico e moderno museu de três andares, inaugurado em novembro de 2002, é
considerado um dos maiores museus do país e contém os mais importantes legados
arqueológicos da cultura Moche: jóias, ornamentos e outros itens descobertos nas tumbas do
Senhor de Sipán. Todas as peças expostas são originais.
Tempo de Duração aproximada: 3 hrs.
Data de saída: Todos os días às 09:00 am

USD 106.00

USD 48.00

(Voltar para o Índice)

CONDIÇÕES GERAIES




Tarifas netas por passageiro. Válidas desde 02 de janeiro até 20 de dezembro de 2019 e sujeitas à modificação sem
aviso prévio.
Operação: mínimo 1 passageiro.
Não aplica durante datas ou eventos especiais - a serem confirmados no ato da reserva, tais como:
DATA

EVENTO

CIDADE

De 5 ao 8 Janeiro

Dakar

Lima, Paracas, Ica & Nazca

De 22 ao 24 de Janeiro

Festival de Marinera

Trujillo

De 17 ao 22 de Abril

Semana Santa

Todos os programas

De 29 de Abril ao 02 de Maio

Dia del trabalho

Paracas & Praia do Norte

De 21 ao 26 de Junho

Inti Raymi

Cusco

De 28 ao 30 de Junho

Festa de São Pedro e São Paulo

Paracas & Praia do Norte

De 27 de Julho ao 1 de Agosto

Festas Patrias

Todos os programas

De 26 ao 31 de Agosto

Festa de Santa Rosa

Paracas & Praia do Norte

De 16 ao 30 de Setembro

Festival da Primavera

Trujillo

De 10 ao 21 de Setembro

Comité Olímpico Internacional (COI)

Lima

De 18 ao 29 de Setembro

Perumin

Lima e Arequipa

De 7 ao 10 de Outubro

Batalha de Angamos

Paracas & Praia do Norte

De 28 de Outubro ao 2 de Novembro

Dia de Todos os Santos

Paracas & Praia do Norte

De 7 ao 12 de Dezembro

Imaculada Concepção

Paracas & Praia do Norte

De 22 ao 28 de Dezembro

Natal

Todos os programas

De 29 de Dezembro ao 3 de Janeiro

Ano Novo
Todos os programas

1 Novembro





CADE

De acordo com o caso, o executivo da conta informará se há uma taxa especial em um evento específico.
Tarifas de hospedagem exoneradas de IGV (Imposto sobre as Vendas, de 18%). Para que esta exoneração seja efetiva,
os passageiros devem apresentar no ato do check in: passaporte original com o carimbo da migração peruana e o
cartão de entrada no país (Tarjeta Andina) devidamente carimbado também. O documento de identidade é válido
apenas para passageiros de países pertencentes ao MERCOSUR e Estados Afiliados.
As reservas de hospedagem e alimentação consideradas como “no-show” terão uma cobrança adicional de 18%
correspondente ao imposto sobre as vendas (IGV), já que a exoneração não pode ser aplicada se o passageiro não se
apresentar pessoalmente.















Serviços em base SIB ou regular com guia em espanhol ou inglês, podendo ser oferecido serviço bilíngue em alguns
serviços.
Hospedagem sujeita a disponibilidade. A hospedagem é feita em hotéis selecionados ou similares em caso de não
haver disponibilidade.
Poderá haver alteração em algumas excursões durante datas festivas.
É essencial apresentar o passaporte para todos os voos. O bilhete de identidade é válido apenas para passageiros de
países pertencentes ao contrato do MERCOSUL.
Precisamos do itinerário completo dos vôos e do registro do localizador (PNR) do mesmo. Sem essa informação, não
seremos capazes de resolver qualquer problema resultante das mudanças nos vôos pela companhia aérea.
Nós somos uma empresa que não entrega vouchers, toda a documentação será enviada diretamente aos nossos
fornecedores para garantir a reserva de nossos passageiros.
Considere que o almoço na excursão para Machu Picchu é oferecido no Restaurante Mapi em Inkaterra.
Os cafés da manhã estão incluídos em todas as nossas taxas. Estes podem ter horários diferentes, que são
estabelecidos de acordo com as políticas de cada hotel, mas geralmente variam entre as 06:00 e as 10:00 da manhã.
Os passageiros perderão esse benefício se eles deixarem antes das horas designadas devido a vôos de partida ou
itinerários de passeios ou excursões. Haverá uma taxa adicional para serviços de quarto ou café-da-manhã.
Levar em consideração no momento de fazer uma reserva aérea que as excursões nas principais cidades - como Lima,
Cusco e Arequipa – começam às 09h00 e 14h00. Para passageiros que farão a visita da cidade de Cusco no mesmo dia
de sua chegada, tente reservar um voo antes das 12h00, para que assim possa se aclimatar na altutide.
Levar em consideração que o check in nos hotéis de Lima é às 15h00, e o check out às 12h00.
Importante: O INC (Instituto Nacional de Cultura) estipulou um limite para a quantidade de entradas na cidadela de
Machu Picchu – apenas 2.500 pessoas podem visitar a cidadela diariamente. Diante disso, e com a crescente demanda
para poder confirmar a entrada em Machu Picchu, devemos efetuar a compra das entradas, as quais NÃO são
reembolsáveis. Para poder efetuar a compra, os dados abaixo e o pagamento da entrada são necessários:
- Nomes e sobrenomes;
- Número de passaporte;
- Data de nascimento;
- Nacionalidade.

Incluye:












Cotização em base a serviços compartilhados, com guias locais em espanhol ou inglês;
Primeiro traslado de chegada ao país em privativo.
Kit de boas-vindas e itinerário detalhado à chegada.
Hospedagem, traslados, excursões e refeições de acordo com o itinerário;
Ingressos para as excursões indicacas em cada cidade;
Cobrança de serviços em hotéis e restaurantes;
Visita a cidade de Lima com entrada para o convento de Santo Domingo, Larco Museu e Pisco Sour degustação.
Visita a cidade de Cusco com entrada para Korikancha, Catedral, Sacsayhuamán, Quenqo e Puca Pucará.
Visita ao Vale Sagrado - Essências do Vale: Com entrada para Chinchero, Demonstração de Têxtil Andino e Fortaleza de
Ollantaytambo com almoço.
Visita ao Vale Sagrado - Tesouros do Vale: Com entrada para Moray, Maras e Ollantaytambo com almoço (sem bebidas)
Visita a Machu Picchu com bilhete de trem Voyager e almoço no restaurante El Mapi por Inkaterra. Disponível: suplemento
de viagem de trem THE 360° / Peru Rail.

No incluye:






Early check in e late check out, serviços e refeições não mencionadas no itinerário, bebidas durante as refeições, extras
nos hotéis e gastos pessoais;
Bilhetes aéreos domésticos e internacionais;
Bebidas nas comidas e gorjetas.
Taxa de emissão de tickets: USD$15 por passageiro por ticket;
Taxas nos aeroportos - as quais devem ser pagas em dinheiro antes do embarque.





Imposto para o sobrevoo das Linhas de Nazca, aproximadamente USD 11,00 por pessoa
Processamento de vistos para as nacionalidades que lhe correspondem
Outros gastos não mencionados no programa

Política para crianças
São considerados infante menores de 0 a 2 anos e 11 meses, a criança viaja liberado compartilhando cama com os pais.
Crianças menores de 3 anos a 10 anos e 11 meses são consideradas crianças.
Crianças de 3 a 5 anos terão um desconto de US $ 60,00 na tarifa de Adulto em duplo.
Crianças de 6 a 11 anos terão um desconto de US $ 30,00 na tarifa de Adulto em duplo.
Para ser concretizar a tarifa deve ser enviadao passaporte físico digitalizado, caso contrário, a tarifa de adulto será aplicada.
No desconto está considerado uma criança viajando com os pais com a uma cama propria, se a criança quiser compartilhar
uma cama com os pais devem consultar seu executivo sobre as políticas do hotel, caso o hotel permita , um possivel
desconto adicional poderia ser aplicado neste caso.

Sobre o trem para Machu Picchu:
Lembre-se que, para assegurar os lugares no trem escolhido, a Condor Travel requer os dados completos dos passageiros
(primeiro nome, primeiro sobrenome, tipo de documento, número do documento, nacionalidade e data de nascimento) com
uma antecedência de 30 dias antes da data da viagem. Somente desta forma conseguiremos garantir os lugares adequados.


POLÍTICA DE BAGAGEM A BORDO DO TREM
Bagagem de mão permitida por passageiro. A bagagem que não cumprir com estas medidas não será embarcada:

TAMANHO
1 bolsa o
mochila

PESO:
05kg/11lb

62 polegadas lineares/157cm
(comprimento+largura+ grossura)

Números para caso de emergência:
Em caso de emergência, os passageiros podem se comunicar com o seguinte telefone: +0511 6153111. Esta linha está
habilitada 24 horas por dia.
Horas Referenciais de Check-in / Check- out nos hotéis.

Cidade
Lima
Cusco*
Paracas /
Nazca
Arequipa
Colca
Puno

Check-in
15:00hrs
13:00hrs
15:00hrs

Check-out
11:00hrs
09:00hrs
11:00hrs

15:00hrs 11:00hrs
14:00hrs 10:00hrs
15:00hrs 11:00hrs

Chiclayo
Trujillo

15:00hrs 11:00hrs
15:00hrs 11:00hrs

* Aplica-se para a cidade de Cusco, Vale Sagrado e Aguas Calientes.
Informações importantes para confirmar uma reserva:
-

Nomes e sobrenomes;
Número de passaporte;
Data de nascimento;
Nacionalidade;
Informação de voos internacionais e nacionais:
Indicações especiais, como restrições de alimentos, alergias, motivos de viagem para celebrações especiais, etc.

Políticas Corporativas:
A tarifa corporativa do passageiro será aplicada para passageiros que reservem 3 ou mais noites consecutivas em Lima. Uma
taxa diferente será aplicada a receptiva, uma vez que o motivo da viagem do passageiro é para negócios e os hotéis não
aplicam a taxa negociada.
Política de Cotizações e Reservas:












Cotizações em dólares americanos – USD$
Os preços serão reconfirmados no ato da reserva.
A cotização de um programa ou serviço não representa uma reserva válida. As reservas devem ser solicitadas
oficialmente.
Ao solicitar uma reserva, assume-se o compromisso de pagamento e as penalidades correspondentes em caso de
cancelamento.
Cotizações sujeitas a disponibilidade e reajustes de preço devido à disponibilidade.
As reservas devem ser realizadas com uma antecedência mínima de 24.
São considerados “grupos” os pedidos incluindo mais de 6 pessoas. É necessário enviar a lista preliminar dos passageiros
45 dias antes da chegada do grupo, e a lista final 30 dias antes da chegada do grupo ao Peru.
As excursões em base SIB requerem um mínimo de 2 passageiros para serem operadas diretamente pela Condor Travel.
A Condor Travel se reserva o direito de endossar a reserva quando esta não tenha o mínimo de passageiros necessário.
Devido às políticas de reserva dos provedores, exigimos:
- Individual: detalhes completos dos passageiros, pelo menos 15 dias antes do início dos serviços.
- Grupos: lista preliminar de passageiros, pelo menos 60 dias antes da chegada do grupo.
Os hotéis Belmond ou Libertador aplicam penalidades se realiza mudança de nome dentro de 45 e 30 dias antes da
chegada dos passageiros.

Política de Pagamento:







O pagamento total dos serviços deve ser realizado antes da entrada dos passageiros, conforme os prazos abaixo:
o Individuais: 16 dias antes do início dos serviços;
o Grupos: 60 dias antes do início dos serviços (50% do valor total), 31 dias antes (20% do valor total) e 7
dias antes (pagamento restante).
Pode ser solicitado o pré-pagamento para programas não convencionais, ou durante eventos especiais.
Consulte-nos sobre depósitos de garantia, pagamentos com cartão de crédito e outras formas ou condições de
pagamento.
Clientes do Brasil podem efetuar seus pagamentos através da CONSEGTUR, se for conveniente. Consulte nosso código
de acesso.
Pagamentos com cartão de crédito terão uma cobrança de 3,8% sobre o valor, referente a custos financeiros

Detalhes da nossa conta bancária:
Banco: Citibank, N. A.,
Dirección: Nueva York, N.Y. 10043
Número de cuenta: 6783761638
SWIFT No .: CITIUS33
Nº ABA: 021000089
Título de la cuenta: CONDOR TRAVEL S. A. C.
Dirección: AV. JORGE CHAVEZ NRO 154 LIMA MIRAFLORES PERÚ
Política de Cancelamento:






Individuais: Não se dará nenhum gasto de cancelamento até 31 dias antes da chegada do passageiro. Com menos de 31
dias poderá sofre alguns gastos dependendo das políticas de nossos provedores. Exceto com alguns provedores que tem
a política especial na qual se informara um prazo limite de reconfirmação no momento do envio da confirmação.
Grupos: Não se dará nenhum gasto de cancelamento até 50 dias antes da chegada do passageiro. Com menos de 49 dias
poderá sofrer algum gasto dependendo das políticas de nossos provedores. Exceto com alguns provedores que tem a
política especial na qual se informara um prazo limite de reconfirmação no momento do envio da confirmação.
No-show: As reservas de hospedagem e alimentação consideradas como “no-show” terão uma cobrança adicional de 18%
correspondente ao imposto sobre as vendas (IGV), já que a exoneração não pode ser aplicada se o passageiro não se
apresentar pessoalmente.

Limite da responsabilidade da Condor Travel S.A. com fornecedores independentes





A Condor Travel limita a sua responsabilidade de reembolso para serviços não prestados e/ou para serviços que
tenham sido contratados por nós e não forem cumpridos. A Condor Travel não pode ser considerada responsável por
lesões, perdas, acidentes, atrasos ou irregularidades ocasionadas por omissão ou negligência por parte das empresas
ou indivíduos que entreguem ou conduzam o transporte, hospedagem ou outros serviços relacionados; nem por
fenômenos naturais, doenças, guerra, quarentena, greves, ou por intervenções da Polícia, aduanas, regulamentos de
saúde pública ou outros fatores além do seu controle.
A Condor Travel se reserva o direito de mudar qualquer passeio ou excursão caso considere necessário, a fim de
oferecer um melhor serviço.
A Condor Travel não é responsável por tramitações de vistos ou vacinação requeridos.

Atividades de aventura e programas não convencionais
Algumas atividades acarretam no risco de danos pessoais, por exemplo: Trilha Inca, rafting, passeios de canoa, mountain
biking, cavalgadas, etc. Os passageiros devem ser avisados e estar conscientes de que a sua segurança não pode ser
garantida, e que a Condor Travel S.A. não assume a responsabilidade por sua segurança.
Sobre Condor Travel
A Condor Travel oferece aos seus clientes:






Experiência: são mais de 42 anos operando na América do Sul.
Cobertura regional: um só contato para os principais destinos turísticos na região.
Operação confiável: disponibilidade 24 horas, guias especializados, serviço de transporte de alta qualidade, a melhor
equipe de aventura.
Produtos e serviços inovadores e a possibilidade de desenvolver programas sob medida.
Compromisso com o turismo sustentável. Nosso serviço é certificado pela Rainforest Alliance.

Para os pacotes da selva:
Devido à natureza variável da selva, as atividades podem variar de dia para dia devido às condições climáticas locais. O itinerário
sugerido pode variar dependendo da programação do voo, de modo que o itinerário final será confirmado quando os vôos
forem confirmados.

Para o fornecedor Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel:
Condições de reservas, pagamentos e cancelamentos:
Para pré-confirmação da reserva, é necessário um depósito não reembolsável de 20%, o mais tardar 90 dias antes da data de
chegada.
Para uma confirmação garantida, é necessário um depósito não reembolsável de 20%, o mais tardar 30 dias após a data da
reserva.

(Voltar para o Índice)

