
 

Roteiro  02 
Peru com FESTA Do sol 

E o mar dos andes  
“titicaca” 

Destinos: Cusco – Valle Sagrado – Aguas Calientes – Machu Picchu – Puno – Lago Titicaca  
Duração : 08 Días / 07 Noites 

 

 
 

 
Serviços Inclusos: 

 

 Traslados privados In/Out em Cusco e Puno 

 07 noites de hospedagem com café da manhã e taxas 

 Festa do Sol ( Inti Raymi) com acompanhamento de guia, box lunch e ingressos ( Palco 

verde ) ** ingressos sujeitos a disponibilidade** 

 Full Day Excursão Valle Sagrado dos Incas com almoço buffet 

 Excursão Machu Picchu  

 Ticket de Trem Voyager ( Inca Rail )  

SAIDA: 23 JUNHO 2019  



 

 Ticket de ônibus Regular turístico: Cusco – Puno com Almoço buffet  

 Full Day Excursao Lago Titicaca: Ilha Uros e Taquile com Almoço ( produtos locais )  

 Ingressos a todas excursões  

 Alimentação mencionada no itinerário. 

 Assistência personalizada. 

                                                                                                                                                                                    

  

IITTIINNEERRAARRIIOO::  

    

Día 23/06 … / Cusco  

Bem-vindas ao Peru! 

Chegada ao Aeroporto de Cusco! 

Recepção, traslado ao hotel escolhido. Chegada ao hotel, check-in e descanso. Resto do dia livre 

para aclimatação a altura. Pernoite ( - ) 

                                                                                                                                                                      

Día 24/06 Cusco – Fiesta del Sol / Intiraymi   

Café da manhã. Traslado com guia para acompanhar na celebração mais importante do Império 

Inca: O Inti Raymi ou Festa do Sol.  ( incluido: entradas, box lunch, guiado regular ). Ao finalizar 

retorno ao hotel. Pernoite ( C, Box Lunch )  

  

 
 

    Importante: 

 O roteiro inclui os ingressos para a Cerimonia do Intiraymi em Palco Verde, se os 

passageiros deseja mudar de localização, o adicional a pagar :  

 Pagamento adicional para ingresso a palco laranja: Usd 97.00 por pessoa 

 Pagamento adicional para ingresso a palco azul ou vermelho: Usd 97,00 por pessoa 

neto/pax  

 

Día 25/06 Cusco – Valle Sagrado dos Incas – Aguas Calientes    

Café da manhã. Saimos cedo em ônibus regular para Visitar Pisaq e Ollantaytambo. No caminho 

nos deteremos em Awanacancha, que significa “Palácio dos tecidos”. Complexo onde 

conheceremos e poderemos alimentar a camelos andinos como lhamas, alpacas e vicunhas. Breve 

parada para apreciar os tecidos e a animais, com possibilidade de alimentá-los. Logo saida para o 

povoado de  Pisaq  localizado  33 quilômetros da Cidade de   Cusco. Terá a oportunidade de 

conhecer o mercado típico artesanal de Pisac, onde  oferecem-se varias mostras de artesanato, 

sendo as mais  importantes as linhas de textileria e ceramicas, assim como também, o mercado 

indigena, onde a população de diferentes comunidades nativas abastecem e comercializam seus 

produtos. Almoco buffet em restaurante local. Na tarde continuarão o passeio até o povoado de 

Ollantaytambo chamado “Povo Inca Vivo”,visitarão o Complexo Arqueológico de 

Ollantaytambo, que constitue um gigantesco complexo agrícola, administrativo, social, religioso e 

militar em tempos de Tahuantinsuyo. Pela noite se abordara o trem da estação ferroviaria de 



 

Ollantaytambo para o povoado de Aguas Calientes. A chegada, recepção e assistencia ao hotel. 

Check-in e descanso. Pernoite ( C,A )  

** Importante: Os passageiros terao que esperar 3 horas aprox na estação ferroviaria de 

Ollantaytambo antes de abordar o trem que tem horario de saida as 19:30 Hrs** 

 

Día 26/06 Aguas Calientes – Machu Picchu - Cusco   

Café da  manhã. Saída de seu hotel para abordar o ônibus de turismo que em 20 minutos o 

transportará ao parque arqueológico. Começarão a visita observando o grandioso paisagem que 

esta perto, a  beleza  de  seus  Templos,  adoratórios  e  escaladas  que conectam  os  diferentes  

planos  onde se  levantam  suas  construções,  tudo  Machu Picchu  e  uma  exaltação  a  pedra. O 

tempo da  visita tem uma duração de 2 horas e 30 minutos, ao término da visita teremos tempo 

para explorar a Cidadela por nossa conta, na hora combinada descerão até o povoado de Aguas 

Calientes. Em hora programada se abordara o trem com retorno para o povoado de 

Ollantaytambo. Chegada, recepção e traslado regular ao hotel. Pernoite ( C )  

 

Día 27/06 Cusco     

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

 

OPCIONAL – Full Day Montanha Sete Cores  

Valor por pessoa: Usd 52.00 por pessoa  

Muito cedo, pela manhã começaremos nossa viagem ao longo do Vale Sul, com destino a 

Quechuyno, ponto de partida de nossa aventura até o Monte Colorado ou Montanha de sete cores, 

localizada a uns 100 Km ao sudeste da cidade de Cusco. Depois de desfrutar de um café da 

manhã tradicional da zona, iniciaremos nossa caminhada até chegar ao lugar de controle de 

acesso a este místico lugar. Continuando a caminhada, observaremos como as cores ao nosso 

redor irão trocando pelo clima. Chegaremos a uma altura aproximada de 5000 msnm, topo da 

misteriosa montanha. Suas formações geológicas nos revelarão todo seu esplendor em contraste 

com o céu azul, formando uma barreira formidável entre o deserto da costa e a selva amazônica, 

dominada pelo lindo nevado Ausangate. Retorno ao hotel. Café da manha e almoço local incluso.  

 

OPCIONAL – Half  Day City Tour Cusco + 4 Sitios Arqueologicos  

Valor por pessoa: Usd 88.00 por pessoa  

À tarde, visita à cidade de CUSCO, onde conheceremos a Catedral que tem uma fachada interior 

e exterior de estilo renancentista. No interior encontraremos belas talhas de madeira de cedro 

onde fazem destaqie o couro e o pulpito, assim como pinturas da escola cuzquenha e objetos em 

prata repujada. Também se visitará  o “Qorikancha” ou Templo do Sol, que atualmente é a igreja 

de Santo Domingo. A visita seguirá nas quatro Ruinas limitrofes: A Fortaleza de Sacsayhauman, 

Qenqo, Puca-pucara e Tambomachay. Retorno ao hotel.  

 

Día 28/06 Cusco – Puno    

Café da manhã. Traslado à estação de ônibus turistico e saída para a Cidade de Puno. Durante 

aproximadamente 08 horas de viagem, admiraremos uma bela paisagem andina. Almoço no 

caminho. Pequena parada em Andahuaylillas, Templo Wiracocha, La Raya e Pukará. Chegada a 

Puno, recepção e traslado ao hotel. Pernoite. ( C,A ) 

 

Día 29/06 Puno – Lago Titicaca – Puno     

Café da manhã. Sairemos para uma excursão de dia todo. Começaremos visitando a Ilha 

Flutuante “ Los Uros” é um conjunto de 20 ilhas artificiais formadas com base a totora ( planta 

aquática). Logo continuaremos até Ilha de “ Taquile ”, onde os locais mantém as tradições 



 

milenares , tempo pra visitar as lojas de artesanato e fazer algumas compras, depois vão embora 

pra o restaurante da ilha pra experimentar de um almoço feito com produtos locais. A tarde, 

retorno a cidade de Puno. Pernoite. ( C,A ) 

 

Día 30/06 Puno – Juliaca ... 

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

internacional ( C ) 

 

Check Out 10:00 hrs   

 

  FIM DE NOSSOS SERVIÇO  

 

C = CAFÉ DA MANHÃ                   A = ALMOÇO                                 J= JANTAR 

 

Parte Aérea e Terrestre: preços por pessoa em US$ em APTO STANDARD 

Forma De pagamento: Entrada 25% e saldo em 9 X 

 

CATEGORIA SGL DBL TPL 

TURISTA 2.311, 2.087, .2.057, 

TURISTA SUPERIOR 2.520, 2.132, 2.117, 

PRIMEIRA 2.908, 2.335, 2.290, 

Taxa de embarque 93, 93, 93, 

 

Guiadas em Espanhol ou Ingles. 

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

SUJEITO A DISPONIBILIDADE 

 

CATEGORIA TURISTA :  

CIDADE HOTEL CATEGORIA APARTAMENTO # DIARIAS 

CUSCO 

Hotel Agustos Cusco, 

Hotel Prisma, Hotel 

Mabey o similar 

Standard 4 

AGUAS 

CALIENTES 

Hotel Hatun Samay o 

similar    
Standard 1 

PUNO 

Hotel Conde de Lemos, 

Hotel Hacienda Puno o 

similar  

Standard 2 

TOTAL N° DIARIAS  7 

 

CATEGORIA TURISTA SUPERIOR :  

CIDADE HOTEL CATEGORIA APARTAMENTO # DIARIAS 

CUSCO 

Hotel San Agustin 

Internacional, Hotel 

Ruinaso o similar 

Standard 4 

AGUAS 

CALIENTES 

Hotel Santuario Machu 

Picchu, Hotel Inti Punku 
Standard 1 



 

Machu Picchu o similar   

PUNO 
Hotel Taypikala Lago 

Titicaca o similar 
Standard 2 

TOTAL N° DIARIAS 7 

 

 

 

CATEGORIA PRIMEIRA:   

CIDADE HOTEL CATEGORIA APARTAMENTO # DIARIAS 

CUSCO 

Hotel San Agustin El 

Dorado, Hotel Jose 

Antonio, Hotel Hilton 

Garden Cusco o similar 

Standard 4 

AGUAS 

CALIENTES 

Hotel Taypikala Machu 

Picchu, Hotel Golden 

Sunrise Machu Picchu o 

similar 

Standard 1 

PUNO 
Hotel Jose Antonio Puno 

o similar 
Standard 2 

TOTAL N° DIARIAS 7 

 

IMPORTANTE:  

 

 Valores por pessoa em dólares americanos. 

 Os preços divulgados são uma pronta referência, sujeitos a confirmação mediante reserva  

 Valido somente para passageiros brasileiros 

 Tours mencionados em serviços regular ou compartilhada ( SIB ) guiada em espanhol 

 Suplemento para Up Grade em Trem Machu Picchu 360 ° ( Inca Rail ) : Usd 82,00 por 

pessoa  

 Opcional almoço buffet ou a carta no restaurante em Aguas Calientes: Usd 37,00 por 

pessoa  

 Check-in nos hotéis a partir 15:00 Hrs e Check-out entre 10:00 e 11:00 Hrs  

 Visto: Não é necessário visto para o Perú 

 Vacina: Não é necessário.  

 Passageiros devem apresentar no momento de ingressar obrigatoriamente o passaporte ou 

RG para receberem isenção do IGV ( imposto do Perú ) 

 Se solicitar reserva caso não existam vagas nos hotéis mencionados se reservaram hotéis 

de categoria similar.  

 Se solicitar reserva enviar os dados dos passageiros: Numero de passaporte ou numero de 

RG, data de nascimento dos passageiros, itinerario de vôo completo com localizador 

 

NÃO INCLUÍDO: 

 

 Early Check-in  

 Late Check-out 

 Refeições  não especificado. 

 Despesas pessoais  



 

 Gorjetas 

 Consumo ou despesas pessoais dos passageiros. 

 Outros  não especificado. 

 

TREM A MACHU PICCHU 

 

Domiruth Peru Travel precisa a informação completa dos passageiros ( nome completo, # 

documentação, nacionalidade, data de nascimento ) pelo menos 30 dias antes do ingresso dos 

passageiros para garantir o trem escolhido e ordem das poltronas corretas 

POLITICA DE BAGAGENS PARA O TREM A MACHU PICCHU 

 Os passageiros devem portar em mãos os tkts de trem e ônibus assim como passaporte ou RG 

(vigentes) no momento do embarque. 

 A fim de garantir uma operação segura e pontual se solicita indicar aos passageiros que 

somente está permitido transportar no trem a Machu Picchu uma bagagem de mão, onde 

levarão somente o necessário para o passeio de dia inteiro ou 1 pernoite no povoado, toda 

bagagem maior deve ser deixada em custódia na recepção do hotel de Cusco. 

Não se aceitam malas ou maletas com tamanho superior ao abaixo indicado. 

A bagagem que não cumpra com estes estas indicações não poderá ser embarcada. 

RESPONSABILIDADES DO DOMIRUTH PERU TRAVEL e MUNDOJVS VIAGENS E TURISMO: •  

A responsabilidade da Domiruth Travel por serviços não prestados ou insatisfação com os 

serviços adquiridos através de nós é limitada. Domiruth viagem não será responsável por 

danos, perda, acidentes, atrasos ou qualquer outra irregularidade que pode ocorrer devido 

à omissão ou negligência por parte de empresas ou pessoas naturais que prestem serviços 

de transporte ou veículos, alojamento ou outros serviços relacionados com o passeio ou 

por fenômenos naturais, doença, guerra, quarentena, greves, intervenções policiais ou 

aduaneiras / autoridades de saúde, ou qualquer outro fator além do nosso controle.  

A Domiruth Travel reserva o direito de fazer alterações em qualquer passeio ou excursão 

quando julgar necessário, a fim de melhorar o serviço aos seus clientes.  

A Domiruth Travel não é responsável pelos vistos ou vacinas exigidos.  

 

Algumas atividades de aventura envolvem o risco de ferimentos pessoais; tais como a 

Trilha Inca, rotas 4x4, canoagem, escalada, via ferrata, tirolesa, mountain bike, cavalgadas, 

etc .. Os passageiros devem conhecer e estar ciente de que eles não podem garantir a sua 

segurança e de viagem Domiruth não assumirá qualquer responsabilidade a esse respeito. 

1 bolsa ou 

mochila 

PESO: 

05kg/11lb 

      MEDIDAS: 

62 polegadas /157cm      

( altura + Largura + 

profundidade) 
 


