
 
 
ROTEIRO 1: 
 

• Nome do roteiro: CUSCO MILENARIO 
• Cidades peruanas incluídas: Cusco , Valle Sagrado, Aguas Calientes e  Machu 

Picchu 
• Quantidade de dias: 6 DIAS 
• Roteiro resumido 

INCLUI: 
 Transporte e guias com protocolos sanitários de atenção 
 Documentação online  
 Traslados privados In/ Out em Cusco 
 05 noites de hospedagem com café manhã e taxas 
 Half Day City Tour Cusco + 4 Sitios Arqueologicos 
 Full Day Valle Sagrado dos Incas com almoço   
 Excursão Machu Picchu  
 Ticket de Trem Voyager ( Inca Rail )   
 Half Day Salineras de Moras e Centro Arqueologico de Moray  ( terça, Quinta, 

Sabado, Domingo )  
 Ingressos a todas excursões 
 Alimentação mencionada no itinerário. 
 Assistência personalizada. 

 
• Hotéis (nomes ou categoria) 

CATEGORIA DE HOTEL / CIDADE CUSCO AGUAS CALIENTES 

TURISTA Hotel Mabey Cusco Hotel Hatun Samay 

TURISTA SUPERIOR Hotel Royal Inka I ou II Hotel Santuario Machu 
Picchu 

PRIMEIRA Hotel Xima Cusco Hotel Taypikala Machu 
Picchu 

•  
• Valor por pessoa (dólares ou reais) somente da parte terrestre. 

• VALORES VALIDOS PARA UMA SAIDA MINIMA 02 PASSAGEIROS 
• EM APARTAMENTO STANDARD  

CATEGORIA DBL 
DBL – 50%  

2º PASSAGEIRO 

TURISTA 
US$ 926 
R$ 5.548, 

US$ 463 
R$ 2.774, 

TURISTA 
SUPERIOR 

US$ 1.060, 
R$ 6.140, 

US$ 530, 
R$ 3.070, 

PRIMEIRA  
US$ 1.090, 
R$ 6.312, 

US$ 545, 
R$ 3.156, 

• Guiadas em Espanhol ou Ingles. 
Preço sujeito a alteração e / ou alteração sem aviso prévio. 

• SUJEITO A DISPONIBILIDADE 



 
 

• Cambio utulizado para conversão 1 dolár = R$ 5,79 o mesmo será 
atualizao no dia da compra. 
 

• Validade para comprar: de 01 a 15 de dezembro 
Validade para viajar (até qual data): Data de viagem: 02 Janeiro até 15 Dezembro 2021 

• Itens que não estão inclusos 
NÃO INCLUÍDO: 

• Early Check-in  
• Late Check-out 
• Bilhetes aéreas  domesticos ou internacionais. 
• Refeições  não especificado. 
• Despesas pessoais  
• Gorjetas 
• Consumo ou despesas pessoais dos passageiros. 

Outros  não especificado 
• Cortesias ou descontos oferecidos no ato da compra, exemplo: seguro de viagem, ingresso a algum 

museu no Peru, almoço ou jantar em restaurante participante da Peru Week, brinde, etc. 
CONDIÇÕES:  

• Valores net para o 1º passageiro e o desconto aplica para 2º passageiro. 
• Promoção aplicável 50% desconto no segundo passageiro, valido para 

acomodação duplo. Não aplicável para outras acomodações. 
• Aplica 01 desconto por reserva.   
• Passeios em serviço regular com guiada local em espanhol 
• Esta promoção uma das condições será o pago antecipado para assim 

garantir as vagas. 
• Não reembolsável  
• Só permite uma mudança de data antes da data original de viagem  
• Os hotéis que aplica a promoção são os mencionados na categoria Turista, 

Turista Superior, Primeira, caso não houvesse disponibilidade nos hotéis 
mencionados, a promoção não é aplicável com outros hotéis.  

• Itinerário não permite alterações  
• Não valido para datas: Semana Santa ( 01 até 05 Abril 2021 ),  Inti Raymi ( 

21 até 25 Junho 2021 ),  Dia da Independência de Peru ( 27 até 31 Julho 2021 
), feriados na região  

• Trem a confirmar é o Trem Voyager ( Inca Rail ) nos horários mencionados 
** Não aplica para outros horários de trem ** 

• Opcional Suplemento para Up-grade no Trem Machu Picchu 360º ( Inca Rail 
): Usd 75.00 net/pax  

• Opcional ( Não Incluso) : Almoço – Restaurante em Aguas Calientes Usd 25.00 
net/pax  

• O roteiro poderá ser alterado de acordo com condições climáticas e/ou por 
motivos alheios  a nossa vontade 

• Alta Temporada: Maio a Novembro chove menos em Cusco 
• Baixa Temporada: Dezembro a Abril são os meses que mais chove em Cusco.  
 
 



 
 
 
REF65800 

Dia 01: 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 se aclimatar com à altura. 
Pernoite ( - ) 
 

Dia 02: Cusco  - City Tour Cusco + 4 Sitios Arqueologicos  
Café  da  manhã.  13:30 Hrs 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 ) 
 

Dia 03: Cusco  - Valle Sagrado dos Incas  - Aguas Calientes   
Café da manhã. Neste dia, descubra o melhor do Vale Sagrado dos Incas.  No caminho nos deteremos em um complexo local onde 
conheceremos e poderemos alimentar  a camelos andinos como lhamas, alpacas e vicunhas. Logo saida para o povoado  de  Pisaq. 
Terá a oportunidade de conhecer um  dos maiores sítios arqueologicos do Vale Sagrado as incríveis ruinas de Pisac e 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. Almoço 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 constitueum gigantesco complexo agrícola, 
administrativo, social, religioso e militar em tempos de Tahuantinsuyo.  Ao finalizar tempo livre de espera na estação ferroviária 
de Ollanta para abordar o trem com saida para o povoado de Aguas Calientes. ( 1.5 Hrs de viagem ). Chegada, recepção e 
assistência ao hotel. Pernoite ( C,A ) 
**  NOTA: Passageiros terão que aguardar 3 Hrs na estação ferroviária de Ollanta para abordar o trem que tem horário de saida:  
TREM VOYAGER ( INCA RAIL ) – HORARIO IDA: 19:27 HRS  
 
 

Dia 04: 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. 
Machu Picchu, nos receberá com seus incríveis terraços, escadarias, recintos cerimoniais e áreas urbanas.  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. No horário programado se abordara o trem para retorno ao povoado de 
Ollanta. Chegada, recepção e traslado regular ao hotel em Cusco. Pernoite ( C )     
** TREM VOYAGER ( INCA RAIL ) – HORARIO RETORNO: 14:30 HRS  
 
 
 
 

Dia 05: Cusco – Salineras de Maras – Centro Arqueológico de Moray    
Café  da  manhã. Nossa primeira parada será na cidade de Chinchero, localizada a 28 km da cidade de Cusco. Aqui visitaremos 
uma oficina têxtil, onde apreciaremos como eles utilizam técnicas antigas para fazer roupas. Continuando o passeio, chegaremos 
às minas de sal de Maras, em uma colina aberta no Vale do Urubamba, e onde uma corrente natural de água salgada corre no 
subsolo. Iremos às ruínas de Moray, que consistem em três coliseus, que se acredita, terem sido usados pelos Incas como uma 
espécie de laboratório de cultivo ao ar livre. Admire estes terraços que estão dispostos em círculos concêntricos e que lembram 
um antigo teatro grego. Retorno ao hotel. Pernoite ( C ) 
 



 
 

Día 06: Cusco …  
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para abordar seu vôo com destino a Lima e conexão internacional ( C ) 
 


