
 

 

PERU WEEK 
PERU EXPRESSO        4D/3N 
Lima, Cusco e Machu Picchu  

 
 
Itinerário Detalhado 
 
DIA 1: LIMA I INC: - 
Chegada à cidade de Lima e traslado ao hotel. À tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e 
avenidas da cidade. Começamos com uma visita panorâmica pelo distrito de Miraflores. Iniciaremos 
no Parque do amor, onde observaremos a famosa escultura “el Beso”, do artista peruano Victor Delfin. 
Logo observaremos a impressionante Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura Lima. 
Continuaremos até a Praza de Armas onde encontraremos o Palácio de Governo e o Palácio Municipal. 
Visitaremos a Catedral de Lima e caminharemos até o convento de Santo Domingo, os que foram 
transitados por San Martín de Porras e Santa Rosa de Lima no século XVII e onde seus restos mortais 
encontram – se agora. 
 
DIA 2: LIMA/CUSCO I INC: CAFÉ DA MANHA 
Traslado ao aeroporto para nossa saída a Cusco. Na chegada, traslado ao hotel. Resto da manhã livre 
para aclimatação. De tarde, visita à cidade imperial de Cusco. Visitaremos o Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman, iniciaremos a excursão visitando Q'enqo, antigo templo do Puma onde vamos poder 
apreciar um altar para sacrifícios na parte interna de uma enorme rocha, logo após conheceremos 
Tambomachay, fontes sagradas de vida e saúde. No trajeto teremos uma vista panorâmica de Puca 
Pucará, torre de vigia que cuidava a entrada a cidade; continuaremos nossa visita a fortaleza de 
Sacsayhuaman, belo lugar que irradia paz e tranquilidade, onde admiraremos as enormes pedras de 
até 4 metros de altura, que foram utilizadas em sua construção. Logo após, iremos nos dirigir a 
Korikancha, Templo ao deus Inti, o Sol, sobre o qual foi construída a Igreja de Santo Domingo, contam 
às crônicas que este templo estava coberto de ouro em épocas incas. Para finalizar conheceremos a 
Praça de Armas e ingressaremos a Catedral, que conta com obras e pinturas coloniais impossíveis de 
avaliar, como a Cruz que chegou com os primeiros conquistadores. Hospedagem em Cusco. 
 
DIA 3: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO I INC: CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO 
Partiremos de trem para conhecer uma das Novas 7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação de 
Aguas Calientes, onde nossa equipe nos receberá para abordar o transporte que ascenderá por um 
caminho intrincado oferecendo-nos uma espetacular vista do rio Urubamba que dá forma ao famoso 
cânion. A Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos receberá com seus incríveis terraços, 
escadarias, recintos cerimoniais e áreas urbanas. A energia emana de todo o lugar. Depois de uma 
visita guiada, teremos tempo para explorar a cidadela e almoçar em um dos restaurantes do lugar. À 
hora programada, retornaremos de trem e seremos trasladados ao hotel. 
 
DIA 4: CUSCO I INC: CAFÉ DA MANHA 
Na hora estipulada, saída ao aeroporto para a abordagem do voo internacional. 
 
 
Fim de nossos serviços 
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PREÇOS  POR PESSOA EM USD-MIN 1 PAXS EM SERVIÇO COMPARTIDO 
 
Condições: 
Período de Venda: 01 até 15 dezembro 2020 
Período da viagem: 02 de janeiro até 15 dezembro 2021 
*Preços validos com os hotéis informados na tabela de preços 
*De não encontrar disponibilidade nos mesmos hotéis, se cobrará o suplemento 
*Sujeito a disponibilidade 
Não valido nas datas importantes: Semana Santa (08 até 12 de abril), Inti Raymi em Cusco (23 até 26 
de junho) Dia da Independência (27 até 31 de julho) 
Código do Programa (BRWJ1) 
 
Tabela de preços  EM US$ POR PESSOA 
Forma de Pagamento: Entrada 25% e Saldo em 9 X 
 

CATEGORIA CIDADE HOTEL Tipo 
Hab Individual Duplo Triplo Criança 

com cama 
TURISTA  

(Trem Expedition) 
LIMA 
CUSCO 

Tambo Hotel Miraflores 
Royal Inka Hotel Cusco 

STD 
STD 

890 721 694 444 

TURISTA SUP 
(Trem Expedition 

LIMA 
CUSCO 

Libre Hotel BW Signature 
Casa Andina Standard 

STD 
STD 

926 736 713 464 

PRIMEIRA  
(Trem Expedition 

LIMA 
CUSCO 

Casa Andina Select 
Xima Hotels Cusco 

STD 
STD 

926 736 713 464 

PRIMEIRA SUP 
(Trem Expedition 

LIMA 
CUSCO 

Aloft Lima Miraflores 
Costa del Sol Ramada 

URB 
STD 

986 763 750 500 

 
 
 

 
STD: Estándar I URB: Urban Breezy 
Apartamentos TPL: * Estamos considerando DBL + cama adicional de 1 praza.  
Apartamentos TPL: ** Estamos considerando Duplo de uso Triplo. Três pessoas compartem um apartamento de 
duas camas.  
 
 
Política de crianças:  
1-4 anos: Compartindo cama com os pais sem custo adicional.  
Máximo 01 criança por apartamento duplo.  
Não inclui café da manhã nos hotéis selecionados.  
Valores de criança com cama: No apartamento triplo com os pais.  
Valores da criança sem cama (serviços no trem Expedition) USD 332.00 
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PREÇOS INCLUEM: 
 
 04 noites de hospedagem nos hotéis mencionados com café da manhã diários. 

 
Lima: 
 
 Traslado do aeroporto / hotel / aeroporto em Lima em serviço privativo (briefing virtual) 
 HD City Tour na Cidade de Lima em serviço compartilhado com guia de turismo falando 

espanhol. 
 
Cusco: 
 
 Traslado do aeroporto / hotel / aeroporto em Cusco em serviço privativo (briefing virtual) 
 Visita a Cidade de Cusco e parque arqueológico em serviço compartido idioma espanhol 
 Tour a Machu Picchu em serviço compartido em idioma espanhol 

 
 Traslado Hotel / estação de trem / Hotel 
 Ticket de trem ida/volta em trem Vistadome 
 01 ônibus subida/descida a Machu Picchu 
 01 Ingresso a Machu Picchu com visita guiada 
 Almoço bufe no restaurante Ayasca de Aguas Calientes (Não inclui bebidas) 
 Alimentação de acordo ao indicado na programação. 

 
 
VALORES NÃO INCLUEM: 
 
 Boletos aéreos nacionais e internacionais 
 Bebidas na alimentação mencionada no programa 
 Gorjetas em hotéis, restaurantes, guias e motoristas. 
 Serviços e extras não mencionados no programa.  

 
 
 
 


