
                                                                   

 

 

PACOTE – O MELHOR DO PERU – LIMA – CUSCO E MACHU PICCHU 
 

Período de viagem: de 10 a 16 de SETEMBRO de 2022  

 
 

PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea ida e volta voando LATAM – Franquia 01 mala de 23kg; 
 Traslados de chegada e de saída em Lima e Cusco; 

 06 noites de hotel com café da manhã e taxas; 
 Guia em Português em privativo; 

 Full Day Vale Sagrado dos Incas com almoço; 
 Full Day Excursão Machu Picchu com almoço; 

 Ticket de Trem Voyager (Inca Rail); 
 Ingressos a todas excursões; 

 Alimentação mencionada no itinerário; 
 Seguro viagem com cobertura de USD 18 mil para menores de 80 anos; 

 Seguro com cobertura de Covid de Usd 5 mil; 
 Assistência personalizada. 

ITINERARIO AÉREO: 

 

ROTEIRO DIA A DIA 

Día 10/09 Porto Alegre / Vale Sagrado 
Bem-vindos ao Peru! 
Chegada ao Aeroporto de Cuzco 
Recepção, traslado ao hotel localizado no Vale Sagrado. Restante do dia livre para descansar 
e se aclimatar melhor com a altura. Hospedagem. 
Día 11/09 Vale Sagrado 
Café da manhã. Saída para o povoado de Chincheiro onde ainda conservam seus costumes 
tradicionais e uma visita ao complexo arqueológico. Continuamos nosso recorrido em Moray, 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

2425 10 Set 07:15 10 Set 10:30 PORTO ALEGRE (POA) LIMA (LIM) 

 

2336 10 Set 12:00 10 Set 13:23 LIMA (LIM) CUZCO (CUZ) 

 

2008 15 Set 10:10 15 Set 11:40 CUZCO (CUZ) LIMA (LIM) 

 

2424 16 Set 23:30 17 Set 06:05 LIMA (LIM) PORTO ALEGRE (POA) 

Roteiro 
privativo com 

guia com 
acompanhante 

desde POA! 



                                                                   

 

 

onde a vista é impressionante graças aos seus colossais terraços concêntricos que se 
assemelham a um coliseu. Sua utilidade: recriar 20 diferentes tipos de microclimas, medição 
essa que assegurava a produção agrícola do império. Logo seguiremos até Maras, as famosas 
e milenárias minas de sal da época colonial. O contraste dos seus poços brancos com o verde 
é imponente e imperdível para um postal espetacular do Vale Sagrado dos Incas.  Almoço 
Menu no 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. Traslado ao hotel localizado no Vale Sagrado. Resto do dia livre para 
desfrutar das instalações do hotel. Pernoite (C,A)  
Día 12/09 Valle Sagrado – Machupicchu – Cusco    
Café da manhã. Saída de seu hotel em traslado para a estação ferroviaria de Ollanta para 
abordar o trem com saida para o povoado de Águas Calientes (1.5 Hrs viagem). A chegada, 
recepção e assistencia 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 Águas Calientes. Almoco em restorante local. No 
horario programado se abordara el trem para retorno ao povoado de Ollanta.  Chegada, 
recepção e traslado ao hotel em Cusco. Pernoite (C,A )  
TREM VOYAGER (INCA RAIL) – HORARIO IDA: 06:40 HRS / HORARIO RETORNO: 16:30 
HRS  
Día 13/09 Cusco – City tour  
Café da manhã. Manha livre. 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 Ruínas limítrofes: A Fortaleza de Sacsayhauman, Qenqo, Puca-pucara e 
Tambomachay. Resto do dia livre para fazer atividades pessoais. Pernoite (C) 
Día 14/09 Cusco – opcional Montanha de Sete Cores     
Café da manhã. Passeio opcional a Montanha de Sete Cores- 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, a hora coordenada voltaremos a Cusco. Café da manha e 
almoço local incluso. Pernoite (C,A) 
Día 15/09 Cusco - Lima 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para abordar seu vôo com destino a Lima. Chegada e 
traslado ao hotel em barrio de Miraflores. Check-in e descanso. De 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. 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 visita guiada a um museu religioso. Retorno 
ao hotel e restante do dia livre para realizar atividades pessoais. Possibilidade opcional a noite 
de participar de uma experiência gastronómica. Pernoite (C) 
Día 16/09 Lima – Brasil  
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Teremos incluso o LATE CHECK-OUT: 
18:00 HRS. Traslado ao aeroporto para abordar seu vôo internacional (C) 
 

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS 
 

C = CAFÉ DA MANHÃ                   A = ALMOÇO                                 J= JANTAR 
 

HOTÉIS PREVISTOS ou SIMILARES: 



                                                                   

 

 

 

VALOR POR PESSOA 

ROTEIRO 
 

VALOR P/PESSOA EM 
INDIVUDUAL  

VALOR P/ PESSOA 
EM DUPLO 

VALOR P/ PESSOA 
EM TRIPLO 

O MELHOR DO PERU 
Lima – Valle Sagrado – Machu 

Picchu - Cuzco 

 

USD 2220,00 

Ou 12X de  

USD 185.00 

USD 1584.00 

Ou 12X de  
USD 132.00 

USD 1560.00 

Ou 12X de  
USD 130.00 

Acrescentar USD 145,00 de taxas de embarque por adulto a serem pagas na entrada. 

Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x no ato (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

 
IMPORTANTE 

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

11hrs. 

*** Valores em dólares americanos. 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque ou RG em 
excelente estado de conservação; 

 Se sugere vacina da febre amarela. 

CIDADE VALE SAGRADO CUSCO LIMA 

TURISTA 
Hotel Augusto 

Urubamba 
Hotel Taypikala 

Cusco  
Hotel Britânia 

Miraflores 


