
 

  

PACOTE – PERU NA FESTA DO SOL 
  

Período da viagem: De 20 a 26 de JUNHO de 2021 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea LATAM Porto Alegre / Cusco / Lima / Porto Alegre - Franquia 1pç de 23 kg; 
 Traslados de chegada e de saída em Vale Sagrado, Cusco e Lima; 

 06 noites de hospedagem com café da manhã e taxas; 
 Excursão dia completo no Valle Sagrado dos Incas com almoço buffet; 

 Excursão Machu Picchu com ingresso e almoço; 
 Ticket de Trem Voyager (Inca Rail) ida e retorno; 

 Passeio regular em Cuzco visitando a parte histórica e os 4 sítios arqueológicos; 
 Festa do Sol (Inti Raymi) com acompanhamento de guia, box lunch (Não inclui ingressos); 

 Half Day City Tour Lima com museu religioso; 
 Alimentação mencionada no itinerário; 

 Seguro viagem GTA Cobertura de USD 15 mil para menores de 75 anos; 
 Assistência personalizada. 

 
ITINERARIO AÉREO 

 
ITINERÁRIO DIA A DIA 

  
Día 20/06 Porto Alegre / Lima / Cusco/ Vale Sagrado 
Bem-vindas ao Peru! 
Chegada ao Aeroporto de Cusco. 
Recepção, traslado ao hotel no Vale Sagrado dos Incas que tem uma menor altura do que Cusco 
e o melhor lugar para os viajantes se aclimatarem. Check-in e descanso. Resto do dia livre para 
desfrutar das instalações do hotel. Pernoite ( - ) 
 
Día 21/06  Vale Sagrado 
Café da manhã. No horário programado saída para nossa excursão ao Vale Sagrado dos Incas. 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

2487 20 Jun 07:40 20 Jun 10:40 PORTO ALEGRE (POA) LIMA (LIM) 

 

2031 20 Jun 12:25 20 Jun 13:46 LIMA (LIM) CUZCO (CUZ) 

 

2012 25 Jun 08:53 25 Jun 10:20 CUZCO (CUZ) LIMA (LIM) 

 

2486 26 Jun 23:55 26 Jun 06:35 LIMA (LIM) PORTO ALEGRE (POA) 



 

  

Visita ao famoso povoado de Chincheiro, reconhecido pela extraordinária qualidade e beleza de 
seus têxteis, pela feira dominical, sua bela igreja colonial. Na qual a população nativa, com seus 
coloridos trajes típicos, chega desde suas comunidades para o intercâmbio de seus produtos. 
Continuaremos o nosso passeio no centro arqueológico de Moray, que foi empregado como 
laboratório agrícola.  Seu sistema de terraços circulares, que descem por aproximadamente 150 
metros, justo abaixo de nossos pés, nos confirmarão a sabedoria dos incas em construir obras-
primas em harmonia com a natureza. Almoço incluído em restaurante local.  Finalmente, 
tomaremos o caminho para visitar o Complexo Arqueológico de Ollantaytambo, que constituiu 
gigantesco complexo agrícola, administrativo, social, religioso e militar em tempos de 
Tahuantinsuyo. Visita ao Templo das dez janelas, os banheiros da ñusta, o Templo do Sol. 
Retorno ao hotel. Resto do dia livre. Pernoite ( C,A ) 
 
Día 22/06 Vale Sagrado  – Machu Picchu - Cusco  
Café da manhã. Pela manhã traslado para a estação ferroviária de Ollanta para abordar o trem 
com destino para o povoado de Aguas Calientes. No percurso no trem apreciaremos o ponto 
flutuante onde começa o Caminho Inca. Chegada, recepção e assistência para abordar o ônibus 
regular para a Cidadela Sagrada dos Incas “ Machu Picchu”. Visita a este incrível monumento 
arqueológico que guarda magia e energia indescritível. Percorreremos seus terraços, escadarias, 
templos, o relógio solar o “Intihuatana”, e outros lugares sagrados que esta cidadela guarda ( 2.5 
Hrs de guiada ). Ao finalizar descida  para o povoado de Aguas Calientes. No horário 
programado se abordara o trem de retorno para o povoado de Ollanta. Na chegada, recepção e 
traslado para a cidade de Cusco. Pernoite ( C,A ). 
 
Día 23/06 Cusco   
Café da manhã.  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 
cuzqenha 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 24/06 Cusco – Fiesta del Sol / Intiraymi   
Café da manhã. Traslado com guia para acompanhar na celebração mais importante do Império 
Inca: O Inti Raymi ou Festa do Sol.  Ao finalizar retorno ao hotel. Pernoite ( C, Box Lunch )  
  

 

 
INGRESSOS OPCIONAIS: 

 Seção laranja: USD 255.00 /pax  

 Seção azul: USD 255.00 /pax 
 Seção verde: USD 199.00 /pax 
 

** Os ingressos estão sujeitos a 
disponibilidade no ato da  

reserva, e não são reembolsáveis**  

  
Día 25/06 Cusco – Lima - City Tour Lima  
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para abordar seu vôo com destino a Lima. Chegada, 
recepçao e traslado ao hotel.. 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 visita guiada ao convento de Santo Domingo uma 
das construções mais bonitas e históricos da capital do século XVI onde estão os restos das 
duas maiores figuras religiosas peruanas: Santa Rosa de Lima e São Martin de Porres. Ao 
finalizar retorno ao hotel.  Resto do dia livre. Pernoite ( C ) 
 
Día 26/06 Lima / Porto Alegre 



 

  

Café da manhã. Dia livre. Traslado ao aeroporto para abordar seu vôo internacional . ( C )  

 
  FIM DE NOSSOS SERVIÇO  

 
C = CAFÉ DA MANHÃ                   A = ALMOÇO                                 J= JANTAR 

 
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

CATEGORIA TURISTA SUPERIOR : 
 

CIDADE HOTEL CATEGORIA APARTAMENTO # DIARIAS 

VALLE SAGRADO 
Hotel HACIENDA VALLE SAGRADO o 

similar 
Standard 2 

CUSCO Hotel RUINAS CUSCO ou similar Standard 3 

LIMA 
Hotel HABITAT MIRAFLORES ou 

similar 
Standard 1 

TOTAL N° DIARIAS 6 

 
VALORES POR PESSOA: 

 

ROTEIRO VALOR EM INDIVIDUAL VALOR EM DUPLO VALOR EM TRIPLO 

PERU NA FESTA DO SOL 

 
USD 1908,00 

Ou 12x de USD 159.00 
 

USD 1440,00 
Ou 12x de USD 120.00 

USD 1440,00 
Ou 12x de USD 120.00 

 
Acrescentar USD 110,00 de taxa de embarque por pessoa a serem pagas na entrada 

 
TREM A MACHU PICCHU 

 
O Operador precisa a informação completa dos passageiros (nome completo, #documentação, 
nacionalidade, data de nascimento) pelo menos 30 dias antes do ingresso dos passageiros para 
garantir o trem escolhido e ordem das poltronas corretas. 
 
POLITICA DE BAGAGENS PARA O TREM A MACHU PICCHU: 
 Os passageiros devem portar em mãos os tkts de trem e ônibus assim como passaporte ou 

RG (vigentes) no momento do embarque. 

 A fim de garantir uma operação segura e pontual se solicita indicar aos passageiros que 
somente está permitido transportar no trem a Machu Picchu uma bagagem de mão, onde 
levarão somente o necessário para o passeio de dia inteiro ou 1 pernoite no povoado, toda 
bagagem maior deve ser deixada em custódia na recepção do hotel de Cusco. 

 
Não se aceitam malas ou maletas com tamanho superior ao abaixo indicado. 

A bagagem que não cumpra com estas indicações não poderá ser embarcada. 
 
IMPORTANTE: 

** Guias em Espanhol; 

01 bolsa ou 
mochila 

PESO: 
05kg/11lb 

MEDIDAS: 
62 polegadas /157cm 

(altura + Largura + 
profundidade) 

 



 

  

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

*** Valores em dólares americanos por pessoa; 

Forma de pagamento: 

- A vista 4% de desconto 

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

 - 1x no ano (mais taxas) + 08 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 por pessoa. 

Documentos: 

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

 Certificado internacional de vacinação contra Febre Amarela. 

 


