
 

PERU FUGAZ 
Destino: Lima - Cusco - Valle Sagrado - Machu Picchu 

Duração: 05 Días / 04 Noites 

Periodo de viagem: 01 Outubro a 15 Dezembro 2019  

 

Serviços Inclusos:  

 

 Traslados privados In/ Out em Lima e Cusco 

 04 noites de hospedagem com café manhã e taxas 

 Half  Day City Tour Cusco + 4 Sitios Arqueologicos  

 Full Day Excursão Valle Sagrado dos Incas com almoço buffet 

 Full Day Excursão Machu Picchu  

 Traslado regular Hotel / Estação ferroviaria Ollantaytambo / Hotel 

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

 Ingressos a todas excursões 

 Alimentação mencionada no itinerário. 

 Assistência personalizada. 

 Passagem Aérea LATAM na menor tarifa vigente favor validar preço na data desejada. 

 Seguro Saúde Plano Bronze GTA 

 

Día 01 … / Lima  

Bem-vindas ao Peru! 

Chegada ao Aeroporto de Lima. 

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

Pernoite ( - )  

 

Día 02 Lima - Cusco  

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

aeroporto de Cusco e traslado ao hotel escolhido. Resto do dia livre para se acostumar com à altitude. À tarde, 

visita à cidade de CUSCO, onde conheceremos a Catedral que tem uma fachada interior e exterior de estilo 

renancentista. No interior encontraremos belas talhas de madeira de cedro onde fazem destaqie o couro e o 

pulpito, assim como pinturas da escola cuzquenha e objetos em prata repujada. Também se visitará  o 

“Qorikancha” ou Templo do Sol, que atualmente é a igreja de Santo Domingo. A visita seguirá nas quatro Ruinas 

limitrofes: A Fortaleza de Sacsayhauman, Qenqo, Puca-pucara e Tambomachay. Resto do dia livre para fazer 

atividades pessoais. Pernoite ( C ) 

 

 

 



 

 

 

 

Día 03 Cusco – Valle Sagrado – Cusco    

Café da manhã. Saimos cedo em servi regular para Visitar Pisaq e Ollantaytambo. No caminho nos deteremos 

em um complexo local 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. No retorno a Cusco, visitarão  o povoado  de  Chinchero  

e  sua  pequena  capela.  Retorno ao Hotel. Pernoite ( C,A ) 

 

Día 04 Cusco – Machupicchu – Cusco    

Café  da  manhã. Saída de seu hotel em traslado regular para a estação ferroviaria de Ollantaytambo para 

abordar o trem com saida para o povoado de Aguas Calientes ( 1.5 Hrs viagem ). A chegada, recepçao e 

assistencia 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 combinada se abordara o trem com retorno para a estação de 

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

 

Día 04 Cusco – Machupicchu – Cusco    

Café  da  manhã. Saída de seu hotel em traslado regular para a estação ferroviaria de Ollantaytambo para 

abordar o trem com saida para o povoado de Aguas Calientes ( 1.5 Hrs viagem ). A chegada, recepçao e 

assistencia 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 combinada se abordara o trem com retorno para a estação de 

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

 

Día 05 Cusco ...    

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

 



 

  FIM DE NOSSOS SERVIÇO  

 

C = CAFÉ DA MANHÃ                   A = ALMOÇO                                 J= JANTAR 

 

Parte Aérea e terrestre: PREÇO  POR PESSOA EM US$ EM APTO STANDARD-  

Forma de Pagamento Entrada 25%+Taxa  e Saldo em 9 X nos cartões de Credito. 

OPERAÇAO MINIMA 01 PASSAGEIRO  

 

CATEGORIA SGL DBL TPL 

TURISTA 1644 1367 1344 

TURISTA SUPERIOR 1772 1416 1387 
PRIMEIRA 1872 1467 1444 

Taxas 92, 92, 92, 
 

Parte Terrestre: PREÇO  POR PESSOA EM US$ EM APTO STANDARD-  

Forma de Pagamento Entrada 25%+ e Saldo em 9 X nos cartões de Credito. 

OPERAÇAO MINIMA 01 PASSAGEIRO –NÃO INCLU BILHETES AÉREOS DENTRO DO PERÚ - 

  SGL DBL TPL 

TURISTA 1185 881 855 

TURISTA SUPERIOR 1327 934 903 

PRIMEIRA 1437 991 965 
 

Guiadas em Espanhol . 

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

SUJEITO A DISPONIBILIDADE 

 

LISTA  DE HOTEIS:  

CIDADE LIMA CUSCO 

TURISTA 
Hotel Britania Miraflores, Hotel El Tambo I 

Miraflores, Hotel Stefanos Miraflores 

Hotel Imperial, Hotel Mabey , Hotel 

Royal Inka I ou II, Hotel San 

Francisco Plaza 

TURISTA SUPERIOR 
Hotel El Tambo II Miraflores, Allpa Hotel & 

Suite, Hotel Habitat 

Hotel San Agustin Internacional,  

Hotel Ruinas Cusco 

PRIMEIRA 
Hotel Thunderbird Jose Pardo, Hotel San 

Agustin Exclusive, Hotel Jose Antonio 

Hotel Xima, Hotel San Agustin 

Plaza, Hotel Jose Antonio 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 ) ou Vistadome ( Peru Rail ) : Usd 

78.00  P / passageiro  

 Opcional almoço buffet ou a carta no restaurante em Aguas Calientes: Usd 36.00  P/ passageiro .  

 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 

 Taxas de embarque. 

 Refeições  não especificado. 

 Despesas pessoais  

 Gorjetas 

 Consumo ou despesas pessoais dos passageiros. 

 Outros  não especificado. 


