
                                                                                                          

  

PACOTE – BLOQUEIO CARNAVAL NO PERU 
  

Período da viagem: de 03 de MARÇO a 09 de MARÇO 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 ・Passagem aérea Porto Alegre / Lima / Cusco / Porto Alegre com Avianca; 

  Traslados privados In/ Out em Lima e Cusco; 
  06 noites de hospedagem com café manhã e taxas; 

  Half Day City tour Lima Colonial e Moderna; 
  Half Day City Tour Cusco + 4 Sitios Arqueologicos; 
  Full Day Valle Sagrado dos Incas com almoço Buffet; 

  Full Day Excursão Machu Picchu com almoço; 
  Ticket Trem Voyager ( Inca Rail); 
  Ingressos a todas excursões; 

  Alimentação mencionada no itinerário; 
  Assistência personalizada. 

  Seguro Viagem GTA LATINA com cobertura de 12 mil dólares por todo o período; 
 

ITINERARIO AÉREO: 

 
 
 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

918 03 Mar 06:10 03 Mar 09:10 PORTO ALEGRE (POA) LIMA (LIM) 

 

839 05 Mar 06:10 05 Mar07:30 LIMA (LIM) CUZCO (CUZ) 

 

830 09 Mar 18:02 09 Mar 19:28 CUZCO (CUZ) LIMA (LIM) 

 

919 09 Mar 22:10 10 Mar 04:50 LIMA (LIM) PORTO ALEGRE (POA) 



                                                                                                          

  

ITINERARIO DIA A DIA 
 

Día 03/03 … / 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. Pela tarde, saída para visita histórica e cultural pela cidade 
de Lima onde cruzaremos as principais ruas, praças e avenidas do Centro Histórico. 
Começaremos pelo Parque do Amor em Miraflores - com uma espetacular vista do 
Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista panorâmica da Huaca Pucllana - centro 
cerimonial da cultura Lima. Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o 
Palácio de Governo e o Palácio Municipal. Visita panorâmica da Catedral e 
caminharemos até San Francisco - convento do século XVII, onde poderemos entrar em 
suas famosas catacumbas. Retorno ao hotel e restante do dia livre para realizar 
atividades pessoais. Pernoite ( - ) 
Día 04/03 Lima  
Café da manhã. Dia livre para atividades opcionais. Pernoite ( C )  
Día 05/03 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 o resto do dia será 
livre para que se acostumar com a altura. Pernoite ( C ) 
Día 06/03 Cusco 
Café da manhã. Saimos pela manhã ou pela tarde para 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 limítrofes: A Fortaleza 
de Sacsayhauman, Qenqo, Puca-pucara e Tambomachay. Resto do dia livre para fazer 
atividades pessoais. Pernoite ( C ) 
Día 07/03 Cusco – Valle Sagrado de los Incas    
Café da manhã. Saimos cedo em ônibus 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. 
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 constitue um gigantesco complexo agrícola, administrativo, social, 
religioso e militar em tempos de Tahuantinsuyo. Traslado ao hotel em Valle. Check-in e 
descanso. Pernoite ( C,A )  
Día 08/03 Valle Sagrado – Machupicchu – Cusco    



                                                                                                          

  

Café  da  manhã. Saída de seu hotel em traslado para a estação de trêm até a majestoso 
Cidade de Machu Picchu, chegada para o povoado de Aguas Calientes 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. Almoco em restaurante local. Em hora combinada se abordara o trem 
com retorno para a estação de Ollantaytambo. Chegada, recepção e traslado regular ao 
hotel. Pernoite ( C, A )  
Día 09/03 Cusco ...    
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para abordar seu vôo com destino a Lima e 
conexão internacional ( C ) 
Check Out 10:00  

C = CAFÉ DA MANHÃ                   A = ALMOÇO                                 J= JANTAR 
 

LISTA  DE HOTEIS: CATEGORIA TURISTA SUPERIOR : 
 

CIDADE HOTEIS CATEGORIA APARTAMENTO # DIARIAS 

LIMA 
Hotel Britania 

Miraflores 
Standard 2 

CUSCO Hotel Imperial  Standard 3 
VALLE 

SAGRADO 
Hotel Mabey Urubamba Standard 1 

TOTAL N° DIARIAS  6 
 

VALORES POR PESSOA  
 
 

ROTEIRO 
 

 
 

VALOR EM SINGLE 

 
 

VALOR EM DUPLO 

 
 

VALOR EM TRIPLO 

 
 

PERU NO CARNAVAL  

 
USD 1820.00 

ENTRADA R$ 1480 + 9X 
R$ 655 

 
USD 1550.00 

ENTRADA R$ 1270 + 9X 
R$ 550.00 

 
USD 1380.00 

ENTRADA R$ 1130.00 
 + 9X R$ 500 

 
 Acrescentar USD 115.00 de taxas de embarque por pessoa a serem pagas na entrada. 

 
IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores base ao cambio de 4,05 no dia 05/10/2018. 

 Forma de pagamento:  



                                                                                                          

  

- A vista 4% de desconto 

- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação ou RG em excelente estado de conservação e com menos de 10 anos de emitido 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 

 


