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LIMA
VIBRANTE

Moderna e apaixonante. Histórica e intensa. Lima, berço do Virrei-
nato, guarda surpreendentes tesouros, repleta de cafés, bares, cas-
sinos e discotecas, oferecendo em bandeja uma das mais variadas 
e saborosas comidas do planeta.
A capital do Peru está pronta, que comece a festa!

DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA • inc: CAFÉ DA MANHÃ

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem em Lima. A 
noite, jantar no clássico restaurante La Rosa 
Náutica, ícone da cidade, ambientado com 
uma decoração vitoriana e uma bela vista ao 
Pacífico. Hospedagem em Lima.

De manhã, passearemos pelas principais 
ruas, praças e avenidas da cidade. Come-
çaremos pelo Parque do Amor em Miraflo-
res, com uma espetacular vista do Oceano 
Pacífico. Depois, teremos uma vista pano-
râmica da Huaca Pucllana, centro cerimo-
nial da cultura Lima. Seguiremos à Praça 
de Armas, onde encontraremos o Palácio 
de Governo e o Palácio Municipal. Visita-

4D/3N Lima

remos a Catedral e caminharemos até o 
Convento de Santo Domingo, cujos corre-
dores foram transitados por São Martín de 
Porras e Santa Rosa de Lima no século XVII 
e onde atualmente estão sepultados seus 
restos. Á tarde visitaremos o Museu Larco. 
Uma mansão do século XVIII construída so-
bre uma pirâmide pré-colombina do século 
VII. Lá encontraremos tesouros exibidos nos 
mais prestigiosos museus do mundo orga-
nizados por técnicas. Destacam o armazém 

DIA 3: LIMA • inc: CAFÉ DA MANHÃ E 
JANTAR

DIA 4: LIMA • inc: CAFÉ DA MANHÃ

Dia livre. À noite, ceia-show onde apreciare-
mos danças típicas e desfrutaremos de um 
jantar buffet peruano.

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

CATEGORIA HOSPEDAGEM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort 545 410 383
Turista 551 413 461
Turista Superior 605 440 494
Primeira 686 482 452
Primeira Superior 752 515 467
Luxo 1214 746 767
Luxo Superior 1580 926 845

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

e a exposição única de cerâmicas eróticas 
da época pré-colombina. Depois da visi-
ta ao museu, conheceremos uma taberna 
tradicional no bairro de Pueblo Libre onde 
degustaremos o famoso Pisco Sour. Para 
terminar o tour ingressaremos ao Circuito 
Magico das Aguas, novo ícone de entrete-
nimento da cidade conformado por 13 fon-
tes ornamentais que oferecem uma mistura 
de cor, ilusão e fantasia. Hospedagem em 
Lima.
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CUSCO,
CAPITAL

ARQUEOLÓGICA
Por ruas e igrejas, em vestígios arqueológicos e mercados, assim 
vive-se Cusco. Cidade imperial, cidade sagrada, nos espera para 
hipnotizar-nos com sua magia e seduzir-nos com sua história.
Será uma viagem tão intensa e emocionante que desejará que nun-
ca termine.

DIA 1: CUSCO
DIA 2: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

Chegada à cidade de Cusco, assistência e 
traslado ao hotel. À tarde, percorrido exclusi-
vo à cidade que inicia com uma visita à Praça 
de San Cristóbal para desfrutar de uma vista 
panorâmica da cidade. Depois, visitaremos o 
Mercado de San Pedro, onde nos empapa-
remos do sabor local e conheceremos mais 
de perto os produtos da zona neste mer-
cado onde há de tudo e abastece à cidade 
inteira. Depois, o Templo de Koricancha nos 
recebe com toda sua magnificência; Recin-
to de Ouro é seu nome em quechua e sua 
fastuosidade ainda se sente nas paredes que 
alguma vez estiveram totalmente revestidas 
de ouro. Conheceremos também a Igreja de 
Santo Domingo. Desde San Blas, o bairro dos 
artesãos, desceremos a pé pela Rua Hatun 
Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o 

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais constru-
ções rodeada de belas paisagens em total 
comunhão com o entorno. Depois, conti-
nuamos ao centro de adoração Incaico de 
Qenqo, surpreendente será o altar para sa-
crifícios incrustado na parte interna de sua 
formação rochosa. Finalmente chegamos à 
atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, 
monumento de notável excelência arqui-
tetônica, é considerado um dos pilares da 
cosmo-visão andina. Tarde livre para des-
frutar da cidade.

4D/3N Cusco e Machu Picchu

DIA 3: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO • 
inc: CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

DIA 4: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

Partiremos de trem para conhecer uma das 

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

CATEGORIA HOSPEDAGEM TIPO TREM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort Trem Expedition 707 603 599
Turista Trem Expedition 713 608 602
Turista Superior Trem Expedition 818 650 632
Primeira Trem Vistadome 881 698 668
Primeira Superior Trem Vistadome 1058 794 752
Luxo Trem Vistadome 1454 986 1031
Luxo Superior Trem Vistadome 1694 1103 1043

Não inclui: Aéreo FLN/CUZ/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

palácio Inca Roca, hoje o Palácio Arzobispal, 
teremos tempo para admirar a mundialmen-
te famosa Pedra dos Doze Ângulos. Seguire-
mos à Plaça de Armas para visitar a Catedral 
que alberga obras coloniais de incrível valor.

7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à es-
tação de Aguas Calientes, onde nossa equi-
pe 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, Ma-
chu 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 sere-
mos trasladados ao hotel. Hospedagem em 
Cusco.
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CUSCO
IMPERDÍVEL

Desfrutaremos de Cusco em 5 dias que combinam os principais atrações do centro da cidade, 
Sacsayhuamán com seus vestígios arqueológicos próximos, o pouco explorado mas muito 
impressionante Vale Sul de Cusco, o colorido do Vale Sagrado e a esplendor de Machu Picchu. 

DIA 1: CUSCO

DIA 2: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

Chegada à cidade de Cusco, assistência e 
traslado ao hotel. À tarde, percorrido exclusi-
vo à cidade que inicia com uma visita à Praça 
de San Cristóbal para desfrutar de uma vista 
panorâmica da cidade. Depois, visitaremos o 
Mercado de San Pedro, onde nos empapa-
remos do sabor local e conheceremos mais 

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais constru-
ções rodeada de belas paisagens em total 
comunhão com o entorno. Depois, conti-
nuamos ao centro de adoração Incaico de 
Qenqo, surpreendente será o altar para sa-
crifícios incrustado na parte interna de sua 
formação rochosa. Finalmente chegamos à 
atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, 
monumento de notável excelência arquite-
tônica, é considerado um dos pilares da cos-
mo-visão andina.

5D/4N Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu

DIA 3: VALE SAGRADO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

DIA 4: VALE SAGRADO/MACHU PICCHU/
CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ E AL-
MOÇO

O Vale Sagrado dos Incas nos recebe este 
dia. No caminho nos deteremos em Awa-
nacancha, complexo onde conheceremos e 
poderemos alimentar a camélidos andinos 
como lhamas e alpacas, e povoadores locais 
nos mostrarão suas técnicas de tecelagem 
e tingido de tecidos tradicionais. Chegare-
mos depois ao tradicional Mercado de Pisac, 
onde teremos tempo livre para percorrê-lo 
e comprar artesanatos, se você se anima a 
provar algo tradicional, passe pelos fornos 
à lenha de pão e empanadas. Almoçaremos 
em um restaurante da localidade. À tarde, 
continuaremos a Ollantaytambo, pitoresco 

Partiremos em trem para conhecer uma das 
7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à es-
tação de Aguas Calientes, onde nossa equi-
pe nos receberá para abordar o transporte 
que ascenderá por um caminho intrincado 
presenteando-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 ter-
raços, escadarias, recintos cerimoniais e áre-
as urbanas. A energia emana de todo o lu-
gar. Após uma visita guiada, teremos tempo 
para explorar a cidadela e almoçar em um 
dos restaurantes da localidade. Em horário 
estabelecido, retornaremos de trem e sere-
mos trasladados ao hotel. Hospedagem em 
Cusco.

CATEGORIA HOSPEDAGEM TIPO TREM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort Trem Expedition 868 722 722
Turista Trem Expedition 888 740 735
Turista Superior Trem Expedition 993 782 765
Primeira Trem Vistadome 1105 855 815
Primeira Superior Trem Vistadome 1282 951 900
Luxo Trem Vistadome 1826 1217 1309
Luxo Superior Trem Vistadome 2181 1391 1324

Não inclui: Aéreo FLN/CUZ/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

de perto os produtos da zona neste mer-
cado onde há de tudo e abastece à cidade 
inteira. Depois, o Templo de Koricancha nos 
recebe com toda sua magnificência; Recin-
to de Ouro é seu nome em quechua e sua 
fastuosidade ainda se sente nas paredes que 
alguma vez estiveram totalmente revestidas 
de ouro. Conheceremos também a Igreja de 
Santo Domingo. Desde San Blas, o bairro dos 
artesãos, desceremos a pé pela Rua Hatun 
Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o 
palácio Inca Roca, hoje o Palácio Arzobispal, 
teremos tempo para admirar a mundialmen-
te famosa Pedra dos Doze Ângulos. Seguire-
mos à Plaça de Armas para visitar a Catedral 
que alberga obras coloniais de incrível valor.

povoado continuamente habitado desde a 
época inca, onde visitaremos o templo do 
mesmo nome, usado como fortaleza duran-
te a resistência inca e desde onde obteremos 
imagens de coleção. Hospedagem no Vale 
Sagrado.

DIA 5: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.
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MACHU
PICCHU MÁGICO

Machu Picchu nos espera para oferecer-nos a energia que emana de cada uma das pedras que
compõem este impressionante monumento perfeitamente fusionado com a paisagem que o 
rodeia. Você está convidado a conhecer um dos mais impressionantes legados Incas.

DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA/CUSCO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

Chegada à cidade de Lima, assistência e tras-
lado ao hotel. À tarde, passearemos pelas 
principais ruas, praças e avenidas da cidade. 
Começaremos pelo Parque do Amor em Mira-
flores, com uma espetacular vista do Oceano 
Pacífico. Depois, teremos uma vista panorâ-
mica da Huaca Pucllana, centro cerimonial da 

Translado ao aeroporto para nossa saída a 
Cusco. Na chegada, assistência e translado 
ao hotel. Resto da manhã livre para adapta-
ção ao clima. À tarde, visita à cidade imperial 

5D/4N Lima, Cusco e Machu Picchu

DIA 3: CUSCO/MACHU PICCHU • inc: 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

DIA 4: MACHU PICCHU/CUSCO • inc: 
CAFÉ DA MANHÃ

Partiremos de trem para conhecer uma das 
Novas 7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos 
à estação de Águas Calientes, onde nossa 
equipe nos receberá para abordar o trans-
porte que ascenderá por um caminho intrin-

Manhã livre. Os ingressos para Machu Pic-
chu são limitados, recomendamos reservar 
as entradas no momento da reserva, assim 
evitaremos congestionamento ou a falta 
de disponibilidade no local. Em uma visita 
adicional para Machu Picchu pode visitar os 
setores de: Intipunku, a Porta do Sol, entra-
da da cidadela da Trilha Inca. Para aqueles 
que querem uma aventura mais intensa re-
comendamos visitar o Huayna Picchu. Con-
siderar que existem apenas 400 quotas dia-
rias, que devem ser previamente reservados. 
Na hora programada retornaremos ao Cus-
co. Hospedagem em Cusco.

CATEGORIA HOSPEDAGEM TIPO TREM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort Trem Expedition 933 750 744
Turista Trem Expedition 947 765 779
Turista Superior Trem Expedition 1081 825 820
Primeira Trem Vistadome 1162 883 842
Primeira Superior Trem Vistadome 1442 1045 958
Luxo Trem Vistadome 1898 1297 1325
Luxo Superior Trem Vistadome 2292 1508 1403

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/CUZ/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

cultura Lima. Seguiremos à Praça de Armas, 
onde encontraremos o Palácio de Governo e 
o Palácio Municipal. Visitaremos a Majestosa 
Catedral de Lima e caminharemos até o Con-
vento de Santo Domingo, cujos corredores 
foram transitados por São Martín de Porras 
e Santa Rosa de Lima no século XVII e onde 
atualmente estão sepultados seus restos.

cado 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 terra-
ços, 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. Hospedagem em 
um dos hoteis de Machu Picchu, o que nos 
permitirá ficar mais tempo neste povoado.

DIA 5: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

de Cusco. Visitaremos o Parque Arqueológi-
co de Sacsayhuaman, iniciaremos a excursão 
visitando Q’enqo, antigo templo do Puma 
onde vamos poder apreciar um altar para sa-
crifícios na parte interna de uma enorme ro-
cha, logo após conheceremos Tambomachay, 
fontes sagradas de vida e saúde. No trajeto 
teremos uma vista panorâmica de Puca Pu-
cará, torre que servia de observatório, que 
cuidava a entrada à 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. Continuamos a visita da Ko-
rikancha, Templo ao Deus Inti, o Sol, sobre o 
qual foi construída a Igreja de Santo Domin-
go, contam às crônicas que este templo es-
tava coberto de ouro em épocas incas. Para 
finalizar conheceremos a Praça de Armas e 
ingressaremos a Catedral, que tem obras 
e pinturas coloniais impossíveis de avaliar, 
como a Cruz que chegou com os primeiros 
conquistadores. Hospedagem em Cusco.
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PERU
AO SEU ALCANCE

FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

O Peru que necessita conhecer está aqui, ao seu alcance. 
Lima e Cusco juntos em um programa que o levará rapida-
mente a descobrir o melhor e mais atraente das cidades mais 
representativas do Peru.
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DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA • inc: CAFÉ DA MANHÃ

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. À tarde, passearemos pe-
las principais ruas, praças e avenidas da cida-
de. Começaremos pelo Parque do Amor em 
Miraflores, com uma espetacular vista do 
Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, centro ceri-
monial da cultura Lima. Seguiremos à Praça 
de Armas, onde encontraremos o Palácio de 
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos 
a Catedral e caminharemos até o Convento 
de Santo Domingo, cujos corredores foram 
transitados por São Martín de Porras e Santa 
Rosa de Lima no século XVII e onde atual-
mente estão sepultados seus restos.

Dia livre.

6D/5N Lima, Cusco e Machu Picchu

DIA 3: LIMA/CUSCO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

DIA 4: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 5: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO • 
inc: CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

Traslado ao aeroporto para nossa saída com 
destino a Cusco. Na chegada, assistência e 
traslado ao hotel. À tarde, percorrido exclu-
sivo à cidade que inicia com uma visita à Pra-
ça de San Cristóbal para desfrutar de uma 

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais constru-
ções rodeada de belas paisagens em total 
comunhão com o entorno. Depois, conti-
nuamos ao centro de adoração Incaico de 
Qenqo, surpreendente será o altar para sa-

Partiremos de trem para conhecer uma das 
7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à es-
tação de Aguas Calientes, onde nossa equi-
pe 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, es-
cadarias, recintos cerimoniais e áreas urba-
nas. A energia emana de todo o lugar. De-
pois de uma visita guiada, teremos tempo 
para explorar a cidadela e almoçar em um 
dos restaurantes do lugar. À hora programa-
da, retornaremos de trem e seremos trasla-
dados ao hotel. Hospedagem em Cusco.

CATEGORIA HOSPEDAGEM TIPO TREM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort Trem Expedition 967 763 751
Turista Trem Expedition 977 780 806
Turista Superior Trem Expedition 1118 840 858
Primeira Trem Vistadome 1235 916 866
Primeira Superior Trem Vistadome 1456 1034 960
Luxo Trem Vistadome 2160 1380 1439
Luxo Superior Trem Vistadome 2644 1617 1503

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/CUZ/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

vista panorâmica da cidade. Depois, visita-
remos o Mercado de San Pedro, onde nos 
empaparemos do sabor local e conhecere-
mos mais de perto os produtos da zona nes-
te mercado onde há de tudo e abastece à 
cidade inteira. Depois, o Templo de Korican-
cha nos recebe com toda sua magnificência; 
Recinto de Ouro é seu nome em quechua 
e sua magnificencia ainda se sente nas pa-
redes que alguma vez estiveram totalmente 
revestidas de ouro. Conheceremos também 
a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, 
o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela 
Rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso 
trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio 
Arzobispal, teremos tempo para admirar a 
mundialmente famosa Pedra dos Doze Ân-
gulos. Seguiremos à Plaça de Armas para vi-
sitar a Catedral que alberga obras coloniais 
de incrível valor.

DIA 6: CUSCO/LIMA • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

crifícios incrustado na parte interna de sua 
formação rochosa. Finalmente chegamos à 
atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, 
monumento de notável excelência arquite-
tônica, é considerado um dos pilares da cos-
mo-visão andina. Tarde livre para desfrutar 
da cidade.
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MACHU PICCHU
AMANHECER EM

FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

Estamos em Machu Picchu; a energia que atrai nossos senti-
dos. Tomaremos o tempo para desfrutar esta experiência ao 
máximo. Desde o amanhecer até o pôr do sol, descobrindo 
o mistério que alberga cada uma de suas pedras. Machu 
Picchu nos espera para conhecê-lo a nossa própria maneira.
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DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA • inc: CAFÉ DA MANHÃ

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. A tarde, passearemos pe-
las principais ruas, praças e avenidas da cida-
de. Começaremos pelo Parque do Amor em 
Miraflores, com uma espetacular vista do 
Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, centro ceri-
monial da cultura Lima. Seguiremos à Praça 
de Armas, onde encontraremos o Palácio de 
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos 
a Catedral e caminharemos até o Convento 
de Santo Domingo, cujos corredores foram 
transitados por São Martín de Porras e Santa 
Rosa de Lima no século XVII e onde atual-
mente estão sepultados seus restos.

Dia livre.

7D/6N Lima, Cusco e Machu Picchu

DIA 3: LIMA/CUSCO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

DIA 4: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 5: CUSCO/MACHU PICCHU • inc: 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

Traslado ao aeroporto para nossa saía a 
Cusco. Na chegada, assistência e traslado 
ao hotel. À tarde, percorrido exclusivo à ci-
dade que inicia com uma visita à Praça de 
San Cristóbal para desfrutar de uma vista 
panorâmica da cidade. Depois, visitaremos 
o Mercado de San Pedro, onde nos empa-
paremos do sabor local e conheceremos 
mais de perto os produtos da zona neste 
mercado onde há de tudo e abastece à ci-
dade inteira. Depois, o Templo de Korican-
cha nos recebe com toda sua magnificência; 
Recinto de Ouro é seu nome em quechua 
e sua fastuosidade ainda se sente nas pa-
redes que alguma vez estiveram totalmente 
revestidas de ouro. Conheceremos também 
a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, 
o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela 
Rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso 
trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio 

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais constru-
ções rodeada de belas paisagens em total 
comunhão com o entorno. Depois, continu-
amos ao centro de adoração Incaico de Qen-
qo, surpreendente será o altar para sacrifícios 
incrustado na parte interna de sua formação 
rochosa. Finalmente chegamos à atalaia de 
Puca Pucará e a Tambomachay, monumento 
de notável excelência arquitetônica, é consi-
derado um dos pilares da cosmo-visão andi-
na. Tarde livre para desfrutar da cidade.

Partiremos de trem para conhecer uma das 
7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à es-
tação de Aguas Calientes, onde nossa equi-
pe nos receberá para abordar o transporte 
que ascenderá por um caminho intrincado 

CATEGORIA HOSPEDAGEM TIPO TREM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort Trem Expedition 1111 845 832
Turista Trem Expedition 1129 866 894
Turista Superior Trem Expedition 1316 949 956
Primeira Trem Vistadome 1433 1025 964
Primeira Superior Trem Vistadome 1794 1230 1113
Luxo Trem Vistadome 2536 1623 1673
Luxo Superior Trem Vistadome 3132 1933 1781

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/CUZ/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

Arzobispal, teremos tempo para admirar a 
mundialmente famosa Pedra dos Doze Ân-
gulos. Seguiremos à Plaça de Armas para vi-
sitar a Catedral que alberga obras coloniais 
de incrível valor.

DIA 6: MACHU PICCHU/CUSCO • inc: 
CAFÉ DA MANHÃ DIA 7: CUSCO/LIMA • inc: CAFÉ DA 

MANHÃ
Manhã livre. As entradas para Machu Pic-
chu são limitadas, recomendamos realizar o 
pedido de entradas para dias posteriores no 

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

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, es-
cadarias, recintos cerimoniais e áreas urba-
nas. A energia emana de todo o lugar. De-
pois de uma visita guiada, teremos tempo 
para explorar a cidadela e almoçar em um 
dos restaurantes do lugar. Hospedagem em 
um dos hoteis de Aguas calientes ou Machu 
Picchu, o que nos permitirá ficar mais tempo 
neste povoado.

momento de realizar a reserva do pacote e 
assim evitar congestionamento ou falta de 
disponibilidade no local. Em sua visita adi-
cional a Machu Picchu podemos visitar seto-
res como o Intipunku ou Porta do sol, a en-
trada a cidadela da Trilha Inca. Para os que 
desejem uma aventura mais intensa visitan-
do o Huayna Picchu, deve-se considerar que 
somente existem 400 espaços diários para 
realizar a subida, os quais devem ser reserva-
dos previamente. Em horário estabelecido, 
retornaremos de trem e seremos trasladados 
ao hotel. Hospedagem em Cusco.
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CUSCO
EXPLORANDO

FICHA TÉCNICA

Saídas: segunda-feira, quinta-feira e sábado.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

O umbigo do mundo. Cusco. O centro do poder. Emocio-
nante e legendário. Surpreendente e senhorial. Tudo o que 
Cusco oferece está aqui. Uma viagem intensa ao passado e o 
presente de uma cultura que tem muito que oferecer e que, 
sem dúvidas, nos deixará sem fôlego.
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DIA 1: CUSCO

DIA 2: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

Chegada à cidade de Cusco, assistência e 
traslado ao hotel. À tarde, percorrido exclu-
sivo à cidade que inicia com uma visita à Pra-
ça de San Cristóbal para desfrutar de uma 
vista panorâmica da cidade. Depois, visita-
remos o Mercado de San Pedro, onde nos 
empaparemos do sabor local e conhecere-
mos mais de perto os produtos da zona nes-
te mercado onde há de tudo e abastece à 
cidade inteira. Depois, o Templo de Korican-
cha nos recebe com toda sua magnificência; 
Recinto de Ouro é seu nome em quechua 
e sua fastuosidade ainda se sente nas pa-
redes que alguma vez estiveram totalmente 
revestidas de ouro. Conheceremos também 
a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, 
o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela 
Rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso 
trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio 
Arzobispal, teremos tempo para admirar a 
mundialmente famosa Pedra dos Doze Ân-
gulos. Seguiremos à Plaça de Armas para vi-
sitar a Catedral que alberga obras coloniais 
de incrível valor.

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais constru-
ções rodeada de belas paisagens em total 
comunhão com o entorno. Depois, conti-
nuamos ao centro de adoração Incaico de 
Qenqo, surpreendente será o altar para sa-
crifícios incrustado na parte interna de sua 
formação rochosa. Finalmente chegamos à 
atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, 
monumento de notável excelência arquite-
tônica, é considerado um dos pilares da cos-
mo-visão andina.

VIPAC Sugere: Visitar o pitoresco e pouco 
explorado Vale Sul de Cuzco. Onde desco-
briremos o impressionante complexo arque-

6D/5N Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu

DIA 3: VALE SAGRADO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

DIA 4: VALE SAGRADO/MACHU PICCHU 
I INC: CAFÉ DA MANHA E ALMOCO

DIA 5: MACHU PICCHU/CUSCO • inc: 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

O Vale Sagrado dos Incas nos recebe neste 
dia. Visitaremos Awanacancha, complexo 
turístico onde conheceremos e poderemos 
alimentar a camelídeos andinos como “ 
llamas e alpacas ”, além disso, os popula-
dores locais nos mostraram suas técnicas 
de tecidos e pinturas têxteis tradicionais . 
Continuaremos visitando Pisac Inca e Colo-
nial . Descubra um dos lugares arqueológi-
cos Incas mais belos do Vale Sagrado , no 
alto da montanha que domina o povoado 
colonial de Pisac . O recorrido será a pé pelo 
povoado colonial .Teremos tempo para fazer 
compras no mercado de artesanatos. Logo 
nos dirigiremos ao impressionante Museu 
Inkariy, onde disfrtaremos do nosso almoço. 
Realizaremos uma visita especial ao museu 
para conhecer as diversas salas onde se exi-
bem representações das culturas pré – his-
pânicas do antigo Peru. Hospedagem no 
Vale Sagrado.

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais constru-
ções rodeada de belas paisagens em total 
comunhão com o entorno. Depois, conti-
nuamos ao centro de adoração Incaico de 
Qenqo, surpreendente será o altar para sa-
crifícios incrustado na parte interna de sua 
formação rochosa. Finalmente chegamos à 

Abordaremos o transporte que ascenderá 
por um caminho intrincado oferecendo-nos 
uma espetacular vista do rio Urubamba que 
dá forma ao famoso cânion. A Cidade Per-
dida dos Incas, Machu Picchu, nos receberá 
com seus incríveis terraços, escadarias, re-
cintos cerimoniais e áreas urbanas. A ener-
gia emana de todo o lugar. Depois de uma 
visita guiada, teremos tempo para explorar 
a cidadela e almoçar em um dos restauran-
tes do lugar. Hospedagem em um dos hoteis 
de Aguas Calientes ou Machu Picchu, o que 
nos permitirá ficar mais tempo neste povo-
ado. Em horário estabelecido, retornaremos 
de trem e seremos trasladados ao hotel. 
Hospedagem em Cusco.

CATEGORIA HOSPEDAGEM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort 1066 853 854
Turista 1092 878 875
Turista Superior 1243 943 915
Primeira 1319 980 929
Primeira Superior 1636 1163 1069
Luxo 2218 1476 1559
Luxo Superior 2742 1752 1638

Não inclui: Aéreo FLN/ CUZ/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

DIA 6: CUSCO/LIMA • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

ológico de Tipón, antigamente importante 
centro de adoração. Também passaremos 
pelo pequeno, mas ao mesmo tempo sur-
preendente povo de Huaro, onde destaca 
uma fantástica igreja do século XVI com pro-
digiosos muros ornamentados pelo grande 
artista Tadeo Escalante.

atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, 
monumento de notável excelência arquite-
tônica, é considerado um dos pilares da cos-
mo-visão andina. Tarde livre para desfrutar 
da cidade.
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INCA
TESOUROS

FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 2 passageiros.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).
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DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA • CAFÉ DA MANHÃ

DIA 7: CUSCO • CAFÉ DA MANHÃ

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. A tarde, passearemos pe-
las principais ruas, praças e avenidas da cida-
de. Começaremos pelo Parque do Amor em 
Miraflores, com uma espetacular vista do 
Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, centro ceri-
monial da cultura Lima. Seguiremos à Praça 
de Armas, onde encontraremos o Palácio de 
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos 
a Catedral e caminharemos até o Convento 
de Santo Domingo, cujos corredores foram 
transitados por São Martín de Porras e Santa 
Rosa de Lima no século XVII e onde atual-
mente estão sepultados seus restos.

Dia livre para desfrutar da cidade e fazer 
compras no mercado de artesanato. À tarde 
visitaremos o Museu Larco. Uma mansão do 
século XVIII construída sobre uma pirâmide 
pré-colombina do século VII. Lá encontrare-
mos tesouros exibidos nos mais prestigiosos 
museus do mundo organizados por técnicas. 
Destacam o armazém e a exposição única de 
cerâmicas eróticas da época pré-colombina. 
Depois da visita ao museu, conheceremos 
uma taberna tradicional no bairro de Pue-
blo Libre onde degustaremos o famoso Pisco 
Sour. Para terminar o tour ingressaremos ao 
Circuito Magico das Aguas, novo ícone de 
entretenimento da cidade conformado por 
13 fontes ornamentais que oferecem uma 
mistura de cor, ilusão e fantasia. Hospeda-
gem em Lima.

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

7D/6N Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu

DIA 3: LIMA/CUSCO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

DIA 4: CUSCO/VALE SAGRADO • inc: 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

DIA 5: VALE SAGRADO/MACHU PICCHU 
• inc: CAFÉ DA MANHÃ

Traslado ao aeroporto para nossa saída a 
Cusco. Na chegada, assistência e traslado ao 
hotel. À tarde, percorrido exclusivo à cidade 

O Vale sagrado dos Incas nos recebe este 
dia. Visitaremos Awanacancha um comple-
xo turístico onde conheceremos e teremos 
a oportunidade de alimentar camelídios an-
dinos como llamas e alpacas, além disto, os 
moradores locais nos darão uma mostra de 
suas técnicas de tecidos e tingidos de têxteis 
tradicionais. Continuaremos até Pisac Inca e 
Colonial. Descubra um dos sítios arqueológi-
cos mais belos do Vale Sagrado, na cima da 
montanha que domina o povoado colonial de 
Pisac. Percorrido ao pé do povoado colonial. 
Tempo para fazer compras no mercado de 
artesanato. Visita ao Museu Inkaryi. Após a 
visita almoço. Hospedagem no Vale Sagrado.

Nossa aventura continua explorando os 
poucos freqüentados tesouros do Vale Sa-
grado dos Incas. Iniciaremos em Moray, 
onde a vista é impressionante. Sua altitude 
recria 20 diferentes tipos de micro clima, 
medição que garantia a produção agrícola 
do Império. Logo seguiremos até Maras, as 
famosas e milenárias minas de sal da épo-
ca colonial. O contraste dos poços brancos 
com o verde do vale é imponente e imper-

CATEGORIA HOSPEDAGEM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort 1298 1038 1017
Turista 1328 1057 1088
Turista Superior 1480 1126 1140
Primeira 1601 1187 1126
Primeira Superior 1903 1360 1248
Luxo 2661 1763 1845
Luxo Superior 3292 2091 1952

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/CUZ/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

DIA 6: MACHU PICCHU/CUSCO • inc: 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

Abordaremos o transporte que ascenderá 
por um caminho intrincado oferecendo-nos 
uma espetacular vista do rio Urubamba que 
dá forma ao famoso cânion. A Cidade Per-
dida dos Incas, Machu Picchu, nos receberá 
com seus incríveis terraços, escadarias, re-
cintos cerimoniais e áreas urbanas. A ener-
gia emana de todo o lugar. Depois de uma 
visita guiada, teremos tempo para explorar 
a cidadela e almoçar em um dos restauran-
tes do lugar. Em horário estabelecido, retor-
naremos de trem e seremos trasladados ao 
hotel. Hospedagem em Cusco.

que inicia com uma visita à Praça de San Cris-
tóbal para desfrutar de uma vista panorâmica 
da cidade. Depois, visitaremos o Mercado de 
San Pedro, onde nos empaparemos do sabor 
local e conheceremos mais de perto os produ-
tos da zona neste mercado onde há de tudo 
e abastece à cidade inteira. Depois, o Templo 
de Koricancha nos recebe com toda sua mag-
nificência; Recinto de Ouro é seu nome em 
quechua e sua fastuosidade ainda se sente 
nas paredes que alguma vez estiveram to-
talmente revestidas de ouro. Conheceremos 
também a Igreja de Santo Domingo. Desde 
San Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a 
pé pela rua Hatun Rumiyoc encontrando em 
nosso trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Pa-
lácio Arzobispal, teremos tempo para admi-
rar a mundialmente famosa Pedra dos Doze 
Ângulos. Seguiremos à Plaça de Armas para 
visitar a Catedral que alberga obras coloniais 
de incrível valor.

dível para um cartão postal espetacular do 
Vale Sagrado dos Incas. Almoço Buffet. Pela 
tarde, visitaremos o complexo arqueológico 
de Ollantaytambo, onde se pode ver a téc-
nica com que os incas trabalhavam a pedra. 
A continuação, partiremos de trem desde 
a estação de Ollantaytambo até a estação 
de Águas Calientes, onde nossa equipe nos 
recepcionará para hospedar-nos em um dos 
hotéis do povoado ou em Machu Picchu.
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MACHU PICCHU
LINHAS DE NASCA E

FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

Misteriosas e imponentes, assim são as Linhas de Nasca. Es-
tas são um convite a segui-las e descobrir o que têm que 
dizer. Com essa mesma mística chegaremos a Cusco, numa 
viagem que nos permitirá decifrar muitos enigmas e impreg-
nar-nos da singular energia que Nasca e Machu Picchu têm 
para oferecer-nos.
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DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA/PARACAS • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ • PARACAS PREMIUM SERVICE

DIA 8: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 6: CUSCO/VALE SAGRADO • CAFÉ 
DA MANHÃ E ALMOÇO

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. A tarde, passearemos pe-
las principais ruas, praças e avenidas da cida-
de. Começaremos pelo Parque do Amor em 
Miraflores, com uma espetacular vista do 
Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, centro ceri-
monial da cultura Lima. Seguiremos à Praça 
de Armas, onde encontraremos o Palácio de 
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos 
a Catedral e caminharemos até o Convento 
de Santo Domingo, cujos corredores foram 
transitados por São Martín de Porras e Santa 
Rosa de Lima no século XVII e onde atual-
mente estão sepultados seus restos.

Partida em nossos próprios carros com des-
tino a bahía de Paracas. Chegada ao aero-
porto de Pisco para sobrevoar as Linhas de 
Nazca, enormes desenhos que só podem ser 
apreciados desde as alturas e representam 
diversos insetos e animais como o Macaco, 
o Colibri, o Condor ou a Aranha, sua pro-
cedência é desconhecida, pensa-se que foi 
um Grande Calendário Astronômicol. Resto 
do dia livre para desfrutar das instalações do 
hotel e dos arredores. Hospedagem em Pa-
racas (O desenvolvimento do roteiro do dia 
pode ser modificado de acordo ao horário 
que for confirmado o sobrevoo).

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

O Vale Sagrado dos Incas nos recebe este 
dia. No caminho nos deteremos em Awa-
nacancha, complexo onde conheceremos e 
poderemos alimentar a camélidos andinos 
como lhamas e alpacas, e povoadores locais 
nos mostrarão suas técnicas de tecelagem e 
tingido de tecidos tradicionais. Chegaremos 
depois ao tradicional Mercado de Pisac, onde 
teremos tempo livre para percorrê-lo e com-
prar artesanatos, se você se anima a provar 
algo tradicional, passe pelos fornos à lenha 
de pão e empanadas. Almoçaremos em um 
restaurante da localidade. À tarde, continu-
aremos a Ollantaytambo, pitoresco povoado 
continuamente habitado desde a época inca, 
onde visitaremos o templo do mesmo nome, 
usado como fortaleza durante a resistência 
inca e desde onde obteremos imagens de 
coleção. Hospedagem no Vale Sagrado.

8D/7N Lima, Paracas, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu

DIA 3: PARACAS/LIMA • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ • PARACAS PREMIUM SERVICE

DIA 4: LIMA/CUSCO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

DIA 5: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

Cedo de manhã faremos uma excursão em 
lancha pelas Ilhas Ballestas. No caminho 
apreciaremos o “Candelabro”, desenho es-
culpido em uma colina de areia orientado 
em direção a Pampa de Nasca. Nas ilhas, 
observaremos pinguins de Humboldt e lo-
bos marinhos, também as aves migratórias 

Traslado ao aeroporto para nossa saída a Cus-
co. Na chegada, assistência e traslado ao ho-
tel. À tarde, percorrido exclusivo à cidade que 
inicia com uma visita à Praça de San Cristóbal 
para desfrutar de uma vista panorâmica da 
cidade. Depois, visitaremos o Mercado de San 
Pedro, onde nos empaparemos do sabor local 
e conheceremos mais de perto os produtos 
da zona neste mercado onde há de tudo e 
abastece à cidade inteira. Depois, o Templo 
de Koricancha nos recebe com toda sua mag-
nificência; Recinto de Ouro é seu nome em 
quechua e sua fastuosidade ainda se sente 
nas paredes que alguma vez estiveram to-
talmente revestidas de ouro. Conheceremos 
também a Igreja de Santo Domingo. Desde 
San Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a 
pé pela rua Hatun Rumiyoc encontrando em 
nosso trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Pa-
lácio Arzobispal, teremos tempo para admi-
rar a mundialmente famosa Pedra dos Doze 
Ângulos. Seguiremos à Plaça de Armas para 
visitar a Catedral que alberga obras coloniais 
de incrível valor.

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais constru-
ções rodeada de belas paisagens em total 
comunhão com o entorno. Depois, conti-
nuamos ao centro de adoração Incaico de 
Qenqo, surpreendente será o altar para sa-
crifícios incrustado na parte interna de sua 
formação rochosa. Finalmente chegamos à 
atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, 
monumento de notável excelência arquite-
tônica, é considerado um dos pilares da cos-

CATEGORIA HOSPEDAGEM TIPO TREM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort Trem Expedition 1705 1430 1402
Turista Trem Expedition 1779 1472 1486
Turista Superior Trem Expedition 1928 1536 1521
Primeira Trem Vistadome 2155 1684 1606
Primeira Superior Trem Vistadome 2375 1803 1709
Luxo Trem Vistadome 3163 2232 2321
Luxo Superior Trem Vistadome 3929 2560 2450

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/CUZ/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

DIA 7: VALE SAGRADO/MACHU PIC-
CHU/CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ E 
ALMOÇO

Partiremos em trem para conhecer uma das 
7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à es-

que aí habitam. Pela tarde, À tarde, retorno 
a Lima em nossos próprios carros. Chegada 
ao hotel. Hospedagem em Lima.

mo-visão andina. Tarde livre para desfrutar 
da cidade.

tação de Aguas Calientes, onde nossa equi-
pe nos receberá para abordar o transporte 
que ascenderá por um caminho intrincado 
presenteando-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 ter-
raços, escadarias, recintos cerimoniais e áre-
as urbanas. A energia emana de todo o lu-
gar. Após uma visita guiada, teremos tempo 
para explorar a cidadela e almoçar em um 
dos restaurantes da localidade. Em horário 
estabelecido, retornaremos de trem e sere-
mos trasladados ao hotel. Hospedagem em 
Cusco.
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INCA
IMPÉRIO

FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias, exceto domingos.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

O império dos Incas aos nossos pés. Estaremos aí, onde o 
melhor de cada cidade se encontra com o mais representa-
tivo e surpreendente, para desfrutar ao máximo. Uma ines-
quecível seleção das principais atrações de Lima e Cusco.
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DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 8: CUSCO/LIMA • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

DIA 7: MACHU PICCHU/CUSCO • inc: 
CAFÉ DA MANHÃ

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. A tarde, passearemos pe-
las principais ruas, praças e avenidas da cida-
de. Começaremos pelo Parque do Amor em 
Miraflores, com uma espetacular vista do 
Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, centro ceri-
monial da cultura Lima. Seguiremos à Praça 
de Armas, onde encontraremos o Palácio de 
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos 
a Catedral e caminharemos até o Convento 
de Santo Domingo, cujos corredores foram 
transitados por São Martín de Porras e Santa 
Rosa de Lima no século XVII e onde atual-
mente estão sepultados seus restos.

De manhã, visitaremos o Santuário Arque-
ológico de Pachacamac a só 30 km. ao sul 
de Lima. Construído em adobe e com vista 
ao oceano e ao Vale do Rio Lurin, este foi 
um centro de peregrinação para muitas das 
culturas que povoaram o antigo Peru. Com a 
chegada dos Incas, o complexo foi adaptado 
para transformar-se em um centro adminis-
trativo, respeitando e adaptando as constru-
ções locais. Nele destaca o Templo do Sol, o 
Acllahuasi, o Palácio de Taurichumbi, a Pra-
ça dos Peregrinos, entre outros. Visitaremos 
também o Museu de Sitio para ter um pa-
norama mais preciso e observar os vestígios 
resgatados na zona. À tarde visitaremos o 
Museu Larco. Uma mansão do século XVIII 
construída sobre uma pirâmide pré-colombi-
na do século VII. Lá encontraremos tesouros 
exibidos nos mais prestigiosos museus do 
mundo organizados por técnicas. Destacam 
o armazém e a exposição única de cerâmicas 
eróticas da época pré-colombina. Depois da 
visita ao museu, conheceremos uma taberna 
tradicional no bairro de Pueblo Libre onde 
degustaremos o famoso Pisco Sour. Para 
terminar o tour ingressaremos ao Circuito 
Magico das Aguas, novo ícone de entreteni-

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

Manhã livre. As entradas para Machu Pic-
chu são limitadas, recomendamos realizar o 
pedido de entradas para dias posteriores no 
momento de realizar a reserva do pacote e 
assim evitar congestionamento ou falta de 
disponibilidade no local. Em sua visita adicio-
nal a Machu Picchu podemos visitar setores 
como o Intipunku ou Porta do sol, a entrada 
a cidadela da Trilha Inca. Para os que dese-
jem uma aventura mais intensa visitando o 
Huayna Picchu, deve-se considerar que so-
mente existem 400 espaços diários para rea-
lizar a subida, os quais devem ser reservados 
previamente. Em horário estabelecido, retor-
naremos de trem e seremos trasladados ao 
hotel. Hospedagem em Cusco.

8D/7N Lima, Cusco, Vale Sul, Vale Sagrado e Machu Picchu

DIA 3: LIMA/CUSCO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

DIA 4: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 5: VALE SAGRADO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

Traslado ao aeroporto para nossa saída a 
Cusco. Na chegada, assistência e traslado ao 
hotel. À tarde, percorrido exclusivo à cidade 
que inicia com uma visita à Praça de San Cris-
tóbal para desfrutar de uma vista panorâmi-
ca da cidade. Depois, visitaremos o Mercado 
de San Pedro, onde nos empaparemos do 
sabor local e conheceremos mais de perto os 
produtos da zona neste mercado onde há de 
tudo e abastece à cidade inteira. Depois, o 
Templo de Koricancha nos recebe com toda 
sua magnificência; Recinto de Ouro é seu 
nome em quechua e sua fastuosidade ainda 
se sente nas paredes que alguma vez estive-
ram totalmente revestidas de ouro. Conhe-
ceremos também a Igreja de Santo Domin-
go. Desde San Blas, o bairro dos artesãos, 
desceremos a pé pela rua Hatun Rumiyoc 
encontrando em nosso trajeto o palácio Inca 
Roca, hoje o Palácio Arzobispal, teremos 
tempo para admirar a mundialmente famosa 
Pedra dos Doze Ângulos. Seguiremos à Plaça 
de Armas para visitar a Catedral que alberga 
obras coloniais de incrível valor.

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais constru-
ções rodeada de belas paisagens em total 
comunhão com o entorno. Depois, continu-
amos ao centro de adoração Incaico de Qen-
qo, surpreendente será o altar para sacrifícios 
incrustado na parte interna de sua formação 
rochosa. Finalmente chegamos à atalaia de 
Puca Pucará e a Tambomachay, monumento 
de notável excelência arquitetônica, é consi-
derado um dos pilares da cosmo-visão andi-
na. Tarde livre para desfrutar da cidade.

O Vale Sagrado dos Incas nos recebe este 
dia. No caminho nos deteremos em Awa-
nacancha, complexo onde conheceremos e 
poderemos alimentar a camélidos andinos 
como lhamas e alpacas, e povoadores locais 
nos mostrarão suas técnicas de tecelagem e 
tingido de tecidos tradicionais. Chegaremos 
depois ao tradicional Mercado de Pisac, onde 
teremos tempo livre para percorrê-lo e com-
prar artesanatos, se você se anima a provar 
algo tradicional, passe pelos fornos à lenha 
de pão e empanadas. Almoçaremos em um 
restaurante da localidade. À tarde, continu-
aremos a Ollantaytambo, pitoresco povoado 
continuamente habitado desde a época inca, 
onde visitaremos o templo do mesmo nome, 
usado como fortaleza durante a resistência 
inca e desde onde obteremos imagens de 
coleção. Hospedagem no Vale Sagrado.

CATEGORIA HOSPEDAGEM TIPO TREM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort Trem Expedition 1369 1066 1049
Turista Trem Expedition 1399 1093 1122
Turista Superior Trem Expedition 1585 1176 1184
Primeira Trem Vistadome 1752 1277 1206
Primeira Superior Trem Vistadome 2113 1482 1356
Luxo Trem Vistadome 3003 1949 2046
Luxo Superior Trem Vistadome 3688 2303 2148

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/CUZ/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

DIA 6: VALE SAGRADO/MACHU PICCHU 
• inc: CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

Partiremos de trem para conhecer uma das 7 
Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação 
de Aguas Calientes, onde nossa equipe nos 
receberá para abordar o transporte que ascen-
derá 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 rece-

berá com seus incríveis terraços, escadarias, 
recintos cerimoniais e áreas urbanas. A ener-
gia emana de todo o lugar. Depois de uma 
visita guiada, teremos tempo para explorar a 
cidadela e almoçar em um dos restaurantes 
do lugar. Hospedagem em um dos hoteis de 
Aguas Calientes ou Machu Picchu, o que nos 
permitirá ficar mais tempo neste povoado.

mento da cidade conformado por 13 fontes 
ornamentais que oferecem uma mistura de 
cor, ilusão e fantasia. Hospedagem em Lima.
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LAGO TITICACA
MACHU PICCHU E

FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

Lima, cidade dos reis. Cusco, o umbigo do mundo. O Lago 
Titicaca, onde surge a lenda. Três histórias, três formas de 
conhecer o Peru. Uma maneira única de encontrar-nos com 
o melhor que o país tem para oferecer, em uma só viagem.
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DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA/CUSCO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

DIA 8: PUNO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 7: LAGO TITICACA • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. A tarde, passearemos pe-
las principais ruas, praças e avenidas da cida-
de. Começaremos pelo Parque do Amor em 
Miraflores, com uma espetacular vista do 
Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, centro ceri-
monial da cultura Lima. Seguiremos à Praça 
de Armas, onde encontraremos o Palácio de 
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos 
a Catedral caminharemos até o Convento 
de Santo Domingo, cujos corredores foram 
transitados por São Martín de Porras e Santa 
Rosa de Lima no século XVII e onde atual-
mente estão sepultados seus restos.

Traslado ao aeroporto para nossa saída a 
Cusco. Na chegada, assistência e traslado 
ao hotel. À tarde, percorrido exclusivo à ci-
dade que inicia com uma visita à Praça de 
San Cristóbal para desfrutar de uma vista 
panorâmica da cidade. Depois, visitaremos 
o Mercado de San Pedro, onde nos empa-
paremos do sabor local e conheceremos 
mais de perto os produtos da zona neste 
mercado onde há de tudo e abastece à ci-
dade inteira. Depois, o Templo de Korican-
cha nos recebe com toda sua magnificência; 
Recinto de Ouro é seu nome em quechua 
e sua fastuosidade ainda se sente nas pa-
redes que alguma vez estiveram totalmente 
revestidas de ouro. Conheceremos também 
a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, 
o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela 
rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso 
trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio 
Arzobispal, teremos tempo para admirar a 
mundialmente famosa Pedra dos Doze Ân-
gulos. Seguiremos à Plaça de Armas para vi-
sitar a Catedral que alberga obras coloniais 
de incrível valor.

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

Vamos conhecer o lago Titicaca em uma ex-
cursão de dia completo. Começaremos visi-
tando os Uros, hospitaleiros nativos que nos 
receberão em ilhas artificiais construídas em 
base a totora. Depois continuaremos à Ilha 
de Taquile, onde os nativos ainda preservam 
ancestrais tradições e nos receberão com 
suas coloridas vestes típicas. Não desapro-
veitemos a oportunidade de explorar a ilha e 
surpreender-nos com as belas vistas do lago. 
Teremos um almoço tipo box lunch na ilha. 
À tarde, retornaremos à cidade.

8D/7N Lima, Cusco, Machu Picchu, Puno e Lago Titicaca

DIA 3: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 4: CUSCO/MACHU PICCHU • inc: 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

DIA 5: MACHU PICCHU/CUSCO • inc: 
CAFÉ DA MANHÃ

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais constru-
ções rodeada de belas paisagens em total 
comunhão com o entorno. Depois, conti-
nuamos ao centro de adoração Incaico de 
Qenqo, surpreendente será o altar para sa-
crifícios incrustado na parte interna de sua 
formação rochosa. Finalmente chegamos à 
atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, 
monumento de notável excelência arquite-
tônica, é considerado um dos pilares da cos-
mo-visão andina. Tarde livre para desfrutar 
da cidade.

Partiremos de trem para conhecer uma das 
7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à es-
tação de Aguas Calientes, onde nossa equi-
pe 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, es-
cadarias, recintos cerimoniais e áreas urba-
nas. A energia emana de todo o lugar. De-

Manhã livre. As entradas para Machu Pic-
chu são limitadas, recomendamos realizar o 
pedido de entradas para dias posteriores no 
momento de realizar a reserva do pacote e 
assim evitar congestionamento ou falta de 
disponibilidade no local. Em sua visita adi-
cional a Machu Picchu podemos visitar seto-
res como o Intipunku ou Porta do sol, a en-
trada a cidadela da Trilha Inca. Para os que 
desejem uma aventura mais intensa visitan-
do o Huayna Picchu, deve-se considerar que 
somente existem 400 espaços diários para 
realizar a subida, os quais devem ser reserva-
dos previamente. Em horário estabelecido, 
retornaremos de trem e seremos trasladados 
ao hotel. Hospedagem em Cusco.

CATEGORIA HOSPEDAGEM TIPO TREM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort Trem Expedition 1384 1080 1060
Turista Trem Expedition 1408 1102 1110
Turista Superior Trem Expedition 1625 1200 1181
Primeira Trem Vistadome 1715 1262 1203
Primeira Superior Trem Vistadome 2176 1518 1387
Luxo Trem Vistadome 2846 1876 1915
Luxo Superior Trem Vistadome 3320 2126 1997

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/CUZ/JULIACA/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

DIA 6: CUSCO/PUNO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

Partiremos de ônibus turístico à cidade de 
Puno. No caminho realizaremos oportunas 
paradas para visitar as atrações desta paisa-

gística rota. Nossa primeira parada será An-
dahuaylillas, onde visitaremos sua bela cape-
la. Continuaremos a Racchi, Templo do Deus 
Wiracocha, no qual destacam os enormes 
muros e passagens do recinto. Nossa seguin-
te parada será para almoçar e desfrutar belas 
vistas em La Raya, limite natural entre Cusco 
e Puno. Antes do nosso destino final, visita-
remos o Museu de Sitio de Pucará. Não desa-
proveitaremos esta oportunidade para con-
seguir um dos clássicos toritos da localidade. 
Arribaremos a Puno finalizando a tarde.

pois de uma visita guiada, teremos tempo 
para explorar a cidadela e almoçar em um 
dos restaurantes do lugar. Pernoctaremos en 
uno de los hoteles de Aguas Calientes o Ma-
chu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo 
en este reciento.
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FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

No alto da Cidade dos Incas, sumidos na magnificência do 
Vale Sagrado ou refletidos no profundo azul do Lago mais 
alto do mundo: Peru arqueológico revela-nos seu passado mi-
lenário. Um Peru misterioso. Um Peru mágico. Descubramos 
os enigmas que estes três lugares sagrados guardam para nós.

PERU
ARQUEOLÓGICO
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DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA/CUSCO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

DIA 8: PUNO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 7: LAGO TITICACA • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. A tarde, passearemos pe-
las principais ruas, praças e avenidas da cida-
de. Começaremos pelo Parque do Amor em 
Miraflores, com uma espetacular vista do 
Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, centro ceri-
monial da cultura Lima. Seguiremos à Praça 
de Armas, onde encontraremos o Palácio de 
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos 
a Catedral caminharemos até o Convento 
de Santo Domingo, cujos corredores foram 
transitados por São Martín de Porras e Santa 
Rosa de Lima no século XVII e onde atual-
mente estão sepultados seus restos.

Traslado ao aeroporto para nossa saída a 
Cusco. Na chegada, assistência e traslado 
ao hotel. À tarde, percorrido exclusivo à ci-
dade que inicia com uma visita à Praça de 
San Cristóbal para desfrutar de uma vista 
panorâmica da cidade. Depois, visitaremos 
o Mercado de San Pedro, onde nos empa-
paremos do sabor local e conheceremos 
mais de perto os produtos da zona neste 
mercado onde há de tudo e abastece à ci-
dade inteira. Depois, o Templo de Korican-
cha nos recebe com toda sua magnificência; 
Recinto de Ouro é seu nome em quechua 
e sua fastuosidade ainda se sente nas pa-
redes que alguma vez estiveram totalmente 
revestidas de ouro. Conheceremos também 
a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, 
o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela 
rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso 
trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio 
Arzobispal, teremos tempo para admirar a 
mundialmente famosa Pedra dos Doze Ân-
gulos. Seguiremos à Plaça de Armas para vi-
sitar a Catedral que alberga obras coloniais 
de incrível valor.

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

Vamos conhecer o lago Titicaca em uma ex-
cursão de dia completo. Começaremos visi-
tando os Uros, hospitaleiros nativos que nos 
receberão em ilhas artificiais construídas em 
base a totora. Depois continuaremos à Ilha 
de Taquile, onde os nativos ainda preservam 
ancestrais tradições e nos receberão com 
suas coloridas vestes típicas. Não desapro-
veitemos a oportunidade de explorar a ilha e 
surpreender-nos com as belas vistas do lago. 
Teremos um almoço tipo box lunch na ilha. 
À tarde, retornaremos à cidade.

8D/7N Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, 
Puno e Lago Titicaca

DIA 3: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 4: VALE SAGRADO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

DIA 5: VALE SAGRADO/MACHU PIC-
CHU/CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ E 
ALMOÇO

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais constru-
ções rodeada de belas paisagens em total 
comunhão com o entorno. Depois, conti-
nuamos ao centro de adoração Incaico de 
Qenqo, surpreendente será o altar para sa-
crifícios incrustado na parte interna de sua 
formação rochosa. Finalmente chegamos à 
atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, 
monumento de notável excelência arquite-
tônica, é considerado um dos pilares da cos-
mo-visão andina. Tarde livre para desfrutar 
da cidade. Hospedagem em Cusco.

O Vale Sagrado dos Incas nos recebe este 
dia. No caminho nos deteremos em Awa-
nacancha, complexo onde conheceremos e 
poderemos alimentar a camélidos andinos 
como lhamas e alpacas, e povoadores locais 
nos mostrarão suas técnicas de tecelagem e 
tingido de tecidos tradicionais. Chegaremos 
depois ao tradicional Mercado de Pisac, onde 
teremos tempo livre para percorrê-lo e com-
prar artesanatos, se você se anima a provar 
algo tradicional, passe pelos fornos à lenha 
de pão e empanadas. Almoçaremos em um 
restaurante da localidade. À tarde, continu-
aremos a Ollantaytambo, pitoresco povoado 
continuamente habitado desde a época inca, 
onde visitaremos o templo do mesmo nome, 
usado como fortaleza durante a resistência 
inca e desde onde obteremos imagens de 
coleção. Hospedagem no Vale Sagrado.

Partiremos de trem para conhecer uma das 
7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à es-

CATEGORIA HOSPEDAGEM TIPO TREM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort Trem Expedition 1404 1125 1101
Turista Trem Expedition 1432 1149 1155
Turista Superior Trem Expedition 1603 1224 1216
Primeira Trem Vistadome 1742 1311 1252
Primeira Superior Trem Vistadome 2063 1480 1382
Luxo Trem Vistadome 2843 1865 1959

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/CUZ/JULIACA/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

DIA 6: CUSCO/PUNO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

Partiremos de ônibus turístico à cidade de 
Puno. No caminho realizaremos oportunas 
paradas para visitar as atrações desta paisa-
gística rota. Nossa primeira parada será An-
dahuaylillas, onde visitaremos sua bela cape-
la. Continuaremos a Racchi, Templo do Deus 
Wiracocha, no qual destacam os enormes 
muros e passagens do recinto. Nossa seguin-
te parada será para almoçar e desfrutar belas 
vistas em La Raya, limite natural entre Cusco 
e Puno. Antes do nosso destino final, visita-
remos o Museu de Sitio de Pucará. Não desa-
proveitaremos esta oportunidade para con-
seguir um dos clássicos toritos da localidade. 
Arribaremos a Puno finalizando a tarde.

tação de Aguas Calientes, onde nossa equi-
pe 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, es-
cadarias, recintos cerimoniais e áreas urba-
nas. A energia emana de todo o lugar. De-
pois de uma visita guiada, teremos tempo 
para explorar a cidadela e almoçar em um 
dos restaurantes do lugar. À hora programa-
da, retornaremos de trem e seremos trasla-
dados ao hotel. Hospedagem em Cusco.
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FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias, sujeito a disponibilidade do espaço.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano, exceto fevereiro.
Serviço: compartilhado (regular).

Caminhando com a mochila no ombro, a trilha não tem limites. O que viveremos 
aqui, também não. Percorreremos o Caminho Sagrado dos Incas em uma peregri-
nação ao nosso próprio interior. O assombro estará detrás de cada pedra. A magia, 
escondida em todo o lugar. O que descobriremos no final do caminho pode ser mais 
do que esperamos ver.

CAMINHO SAGRADO
A MACHU PICCHU

Nota Importante: Recomendamos um dia livre adicional em Cusco para aclimatar-se 
melhor e realizar atividades de aventura como rafting, cavalgadas ou escaladas.
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DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA/CUSCO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

DIA 8: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 7: MACHU PICCHU/CUSCO • inc: 
CAFÉ DA MANHÃ

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. A tarde, passearemos pe-
las principais ruas, praças e avenidas da cida-
de. Começaremos pelo Parque do Amor em 
Miraflores, com uma espetacular vista do 
Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, centro ceri-
monial da cultura Lima. Seguiremos à Praça 
de Armas, onde encontraremos o Palácio de 
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos 
a Catedral caminharemos até o Convento 
de Santo Domingo, cujos corredores foram 
transitados por São Martín de Porras e Santa 
Rosa de Lima no século XVII e onde atual-
mente estão sepultados seus restos.

Traslado ao aeroporto para nossa saída a 
Cusco. Na chegada, assistência e traslado 
ao hotel. Resto do dia livre para aclimatação.

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

Manhã livre. Manejando o tempo, opcional-
mente poderemos desfrutar novamente da 
energia e a mística que se respira na cidadela 
e realizar algumas atividades como ascender 
até o Intipunku ou Porta do Sol, a entrada a 
Machu Picchu do Caminho Inca, ou ao Huay-
na Picchu, onde se encontra o templo da Lua. 
Realmente impressionante. À hora progra-
mada, retornaremos de trem e seremos tras-
ladados ao hotel. Hospedagem em Cusco.

8D/7N Lima, Cusco e Caminho Inca a Machu Picchu

DIA 3: PISCACUCHO/HUAYLLABAMBA 
• inc: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E 
JANTAR

DIA 4: HUAYLLABAMBA/LLUL-
LUCHAPAMPA/WARMIWAÑUSCA/
PACAYMAYO • inc: CAFÉ DA MANHÃ, 
ALMOÇO E JANTAR

DIA 5: RUNCURACAY/SAYACMARCA/
PHUYUPATAMARCA/WIÑAYWAYNA 
• inc: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E 
JANTAR

Começa a grande aventura! Após a con-
dução passar pelo nosso hotel, passaremos 
por Ollantaytambo (2792m) para realizar as 
últimas compras e depois de dirigir-nos a 
Piscacucho (2750m), no Km 82 da via fér-
rea, para ingressar à rede do Caminho Inca. 
Iniciaremos uma leve caminhada que servirá 
para aclimatar-nos. Apreciaremos o belo ne-
vado Verónica e chegaremos a um mirante 
natural desde onde apreciaremos à distancia 
o sitio arqueológico de Llaqtapata. Seguire-
mos até nosso primeiro acampamento em 
Huayllabamba (3000m).

Distância: 12km
Tempo aproximado: 5-6 horas
Altitude máxima alcançada: 3000m

Aproxima-se o dia mais intenso do Caminho 
Inca, asseguremo-nos de levar alguns doces 
extras em nosso bolso de mão para ter ener-
gia extra. Avançaremos através do Vale de 
Huayllabamba enquanto observamos a mu-
dança ecológica ao passar da serra à puna. 
Em Yunca Chimpa nos prepararemos para 
o ascenso até Llulluchapampa (3750m). 
Enquanto desfrutamos de um reparador 
snack, apreciaremos o Vale de Huayanay e 
nosso desafio do dia, a Abra de Warmiwa-
ñusca (4200m), conhecida também como 
“De la Mujer Muerta”. Se somos afortu-
nados, poderemos deleitar-nos com os be-
los beija-flores e pardais que habitam na 
zona. Finalmente, descenderemos até nosso 
acampamento em Pacaymayo (3600m) para 
almoçar e descansar depois deste dia de de-
safios e espetaculares vistas.

Distância: 11Km
Tempo aproximado: 6-7 horas
Altitude máxima alcançada: 4200m
Acampamento: Pacaymayo (3600m)
Destaques: Passo de Warmiwañusca.

Hoje nos espera a maior carga arqueológica 
de nossa caminhada, será o dia mais longo 
mas também o que mais nos impressionará 
e com um menor grau de dificuldade. As-
cenderemos à Abra de Runcuracay (3860m) 
onde visitaremos o complexo arqueológico 

CATEGORIA HOSPEDAGEM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort 1533 1260 1251
Turista 1547 1275 1286
Turista Superior 1681 1335 1327
Primeira 1726 1357 1313
Primeira Superior 1997 1519 1429
Luxo 2462 1771 1796

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/CUZ/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

DIA 6: WIÑAYWAYNA/INTIPUNKU/MA-
CHU PICCHU • inc: CAFÉ DA MANHÃ

Estamos a um passo de nosso objetivo prin-
cipal. Levantaremos de madrugada para as-
cender por um estreito caminho de escada-
rias até o Intipunku ou Porta do Sol (2720m) 

e ter uma vista de Machu Picchu (2450m) 
que nos tirará o fôlego, podemos admirar 
o amanhecer e retratar este refugio inca à 
distância. Descenderemos para realizar uma 
visita guiada da cidadela, onde teremos uma 
detalhada explicação das diferentes áreas 
desta Maravilha do Mundo. Hospedaremo-
-nos em um dos hotéis de Aguas Calientes 
ou Machu Picchu, o que nos permitirá mais 
tempo neste recinto.

Distância: 4km
Tempo aproximado: 2 horas
Altitude máxima alcançada: 2720m
Destaques: Intipunku e Machu Picchu.

do mesmo nome e continuaremos à cidade-
la inca de Sayacmarca (3580m). Depois do 
almoço, cruzaremos à Abra de Phuyupata-
marca (3700m). No lugar, apreciaremos o 
complexo inca melhor preservado de todo 
o Caminho Inca, cujo significado é “sobre 
as nuvens”. Após um reparador descanso, 
continuaremos a Wiñaywayna (2650m), 
complexo inca que nos deixará boquiaber-
tos com seus numerosos terraços agrícolas 
e seus setores religioso e urbano. Aqui fina-
lizaremos este dia, acamparemos e teremos 
nosso jantar de despedida. No lugar, conta-
-se com serviços higiênicos públicos com du-
chas quentes. Se não estivermos o suficien-
temente cansados, o qual duvidamos, existe 
um albergue para jovens onde poderemos 
passar uns momentos antes de ir dormir.

Distância: 16km
Tempo aproximado: 8 horas
Altitude máxima alcançada: 3860m
Acampamento: Wiñaywayna (2650m)
Destaques: Runcuracay, Sayacmarca, 
Phuyupatamarca e Wiñaywayna.

Acampamento: Huayllabamba (3000m)
Destaques: Vista panorâmica de Llaqtapata 
e do cume Verónica.
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FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

Atravessando fronteiras. Chegando mais longe. Os Andes nos 
levam através do Peru até a Bolívia. Uma mesma cultura, um 
sem fim de formas de expressar-se. O mistério de uma civiliza-
ção está ao nosso alcance. Sigamos juntos os vestígios de um 
povo surpreendente.

ANDINA
TRAVESSIA
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DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA/CUSCO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

DIA 8: LA PAZ • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 9: LA PAZ • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 7: PUNO/COPACABANA/ISLA DEL 
SOL/LA PAZ • inc: CAFÉ DA MANHÃ E 
ALMOÇO

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. A tarde, passearemos pe-
las principais ruas, praças e avenidas da cida-
de. Começaremos pelo Parque do Amor em 
Miraflores, com uma espetacular vista do 
Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, centro ceri-
monial da cultura Lima. Seguiremos à Praça 
de Armas, onde encontraremos o Palácio de 
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos 
a Catedral caminharemos até o Convento 
de Santo Domingo, cujos corredores foram 
transitados por São Martín de Porras e Santa 
Rosa de Lima no século XVII e onde atual-
mente estão sepultados seus restos.

Traslado ao aeroporto para nossa saída a 
Cusco. Na chegada, assistência e traslado 
ao hotel. À tarde, percorrido exclusivo à ci-
dade que inicia com uma visita à Praça de 
San Cristóbal para desfrutar de uma vista 
panorâmica da cidade. Depois, visitaremos 
o Mercado de San Pedro, onde nos empa-
paremos do sabor local e conheceremos 
mais de perto os produtos da zona neste 
mercado onde há de tudo e abastece à ci-
dade inteira. Depois, o Templo de Korican-
cha nos recebe com toda sua magnificência; 
Recinto de Ouro é seu nome em quechua 
e sua fastuosidade ainda se sente nas pa-
redes que alguma vez estiveram totalmente 
revestidas de ouro. Conheceremos também 
a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, 
o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela 
rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso 
trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio 
Arzobispal, teremos tempo para admirar a 
mundialmente famosa Pedra dos Doze Ân-
gulos. Seguiremos à Plaça de Armas para vi-
sitar a Catedral que alberga obras coloniais 
de incrível valor.

Começaremos nosso percurso da cidade vi-
sitando o típico Mercado dos Médicos Bru-
xos; depois conheceremos a Igreja Colonial 
de San Francisco. Continuamos até a Praça 
Murillo, onde encontraremos a Catedral 
Metropolitana, o Palácio de Governo e o 
Parlamento. Depois, passearemos pela fa-
mosa rua Jaén, onde encontramos os mu-
seus mais importantes de La Paz. Buscamos 
outros lugares e iremos às zonas residenciais 
de Obrajes, Calacoto e la Florida para termi-
nar no espetacular Vale da Lua. Tarde livre.

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

Hoje teremos a famosa travessia do Lago. 
Sairemos cedo ao Santuário de Copacabana 
para abordar o catamarã que nos levará em 
uma panorâmica travessia através da imen-
sidão do lago Titicaca à legendária Ilha do 

9D/8N Lima, Cusco, Machu Picchu, Puno, Travessia 
do Lago Titicaca e La Paz

DIA 3: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 4: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO • 
inc: CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

DIA 5: CUSCO/PUNO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais constru-
ções rodeada de belas paisagens em total 
comunhão com o entorno. Depois, conti-
nuamos ao centro de adoração Incaico de 
Qenqo, surpreendente será o altar para sa-
crifícios incrustado na parte interna de sua 
formação rochosa. Finalmente chegamos à 
atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, 
monumento de notável excelência arquite-
tônica, é considerado um dos pilares da cos-
mo-visão andina. Tarde livre para desfrutar 
da cidade.

Partiremos de trem para conhecer uma das 7 
Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação 
de Aguas Calientes, onde nossa equipe nos 
receberá para abordar o transporte que as-
cenderá por um caminho intrincado oferecen-
do-nos uma espetacular vista do rio Urubam-
ba que dá forma ao famoso cânion. A Cidade 
Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos recebe-
rá com seus incríveis terraços, escadarias, re-
cintos cerimoniais e áreas urbanas. A energia 
emana de todo o lugar. Depois de uma visita 
guiada, teremos tempo para explorar a cida-
dela e almoçar em um dos restaurantes do 
lugar. À hora programada, retornaremos de 
trem e seremos trasladados ao hotel.

Partiremos de ônibus turístico à cidade de 
Puno. No caminho realizaremos oportunas 
paradas para visitar as atrações desta paisa-
gística rota. Nossa primeira parada será An-
dahuaylillas, onde visitaremos sua bela cape-
la. Continuaremos a Racchi, Templo do Deus 
Wiracocha, no qual destacam os enormes 

CATEGORIA HOSPEDAGEM TIPO TREM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort Trem Expedition 1918 1575 1537
Turista Trem Expedition 1998 1597 1562
Turista Superior Trem Expedition 2169 1672 1623
Primeira Trem Vistadome 2285 1766 1727
Primeira Superior Trem Vistadome 2638 1951 1878
Luxo Trem Vistadome 3270 2262 2325

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/CUZ//LA PAZ/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

DIA 6: PUNO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

Tomaremos a manhã para conhecer “O Povo 
do Lago”. Visitaremos as ilhas artificiais 
dos Uros que nos receberão com sua típica 
hospitalidade e nos mostrarão sua peculiar 
forma de vida. Será difícil de acreditar, mas 
estes amistosos locais habitam, educam-se e 
“ganhan-se o pão ” sobre estas ilhas flutu-
antes. À tarde, visitaremos o cemitério pre-
-inca dos Chefes Hatun Colla em Sillustani, 
à beira do Lago Umayo. São famosas suas 
torres funerárias ou Chullpas de até 6 me-
tros de altura. Hospedagem em Puno.

muros e passagens do recinto. Nossa seguin-
te parada será para almoçar e desfrutar belas 
vistas em La Raya, limite natural entre Cusco 
e Puno. Antes do nosso destino final, visita-
remos o Museu de Sitio de Pucará. Não desa-
proveitaremos esta oportunidade para con-
seguir um dos clássicos toritos da localidade. 
Arribaremos a Puno finalizando a tarde.

Sol, berço do Império Incaico. Almoçaremos 
à bordo com uma impressionante vista do 
lago. À nossa chegada, visitaremos o Jardim 
do Inca e as escadarias que nos levarão à 
famosa Fonte do Inca. Depois, visitaremos o 
Complexo Inti Wata e teremos uma experi-
ência de navegação em uma das balsas de 
totora tradicionais onde desfrutaremos uma 
linda vista do Palácio de Pilkokaina. Para ter-
minar, abordaremos novamente o catamarã 
e navegaremos até o Porto de Chua, onde 
seremos trasladados ao nosso hotel. Hospe-
dagem em La Paz.
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DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA/AREQUIPA • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. A tarde, passearemos pe-
las principais ruas, praças e avenidas da ci-

Traslado ao aeroporto para nossa saída a 
Arequipa. À chegada, assistência e tras-
lado ao hotel. Pela tarde a cidade branca 
nos abre suas portas em um percorrido 
que inicia no belo bairro colonial de San 
Lazaro, lugar de fundação de Arequipa; 
desde aqui caminharemos a traves de suas 
pitorescas ruas embelezadas por gerânios 
e logo nos dirigiremos até o mirante de 
Carmen Alto, que nos proporcionará uma 
bela paisagem de escadarias agrícolas e 
desde onde podemos observar os três vul-
cões tutelares que rodeiam a cidade: Misti, 
Chachani e Pichu Picchu. Seguiremos até o 
bairro colonial de Yanahuara, famoso por 
sua igreja, construída com estilo andaluz 
e seu mirante, erguidos com uma bela ar-
quitetura e rodeados de arcos de argila. 
Logo, visitaremos o Monastério de Santa 
Catalina, impressionante monumento reli-
gioso que esteve fechado por cerca de 400 
anos; com estreitas ruas, praças e jardins 
nos recordam os bairros antigos de Sevilla 
ou Granada. Continuaremos chegando a 
te a Praça de Armas, onde poderemos ob-
servar a Catedral e os arcos que rodeiam 
a praça, para finalmente visitar a Igreja da 
Companhia de Jesus; fundada no século 
XVII por jesuítas, destacam seus claustros 
e a famosa cúpula de San Ignacio. Hospe-
dagem em Arequipa.

DIA 3: AREQUIPA/COLCA • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR

DIA 4: COLCA/PUNO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

Sairemos ao espetacular Vale do Colca. Subi-
remos pelos sopés do volcão Chachani; a vis-
ta do volcão Misti e do Picchu Picchu é espe-
tacular. Cruzaremos pela reserva de vicunhas 
de Pampa Cañahuas, onde as veremos livres, 
percorrendo as terras alto andinas. Singulares 
povoados típicos virão ao nosso encontro. Al-
moçaremos no caminho ao nosso albergue. 
Teremos a tarde livre para descansar e des-
frutar de nosso albergue ou para visitar de 
maneira opcional as águas termais da zona. 
Jantar e hospedagem no Vale do Colca.

Muito cedo, de manhã, dirigiremo-nos em 
direção ao mirante da Cruz do Condor. Es-
taremos expetantes do imponente voo dos 
condores, enormes aves andinas em vias de 
extinção que são o símbolo da Cordilheira 
dos Andes. A vista permite-nos apreciar por 
completo a dimensão do cânion, considera-
do um dos mais profundos do mundo. Visi-
taremos o povoado de Maca e Yanque que 
ainda conservam suas igrejas coloniais. De-
pois do almoço, realizaremos uma viagem 
de 5 horas aproximadamente em transporte 
especial até nosso hotel na cidade de Puno, 
onde seremos recebidos e assistidos à nossa 
chegada. Hospedagem em Puno.

PERU
DESCUBRA O

No sul do Peru encontraremos uma cidade branca de singular arquitetura; uma majestosa 
ave sobrevoando o cânion mais profundo do mundo; um misterioso lago, imenso, navegável; 
uma cidade situada entre as nuvens. Descubramos as belezas de Arequipa, o Cânion do Colca, 
o Lago Titicaca e Machu Picchu de uma maneira diferente.

FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

10D/9N Lima, Arequipa, Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco e 
Machu Picchu

dade. Começaremos pelo Parque do Amor 
em Miraflores, com uma espetacular vista do 
Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, centro ceri-
monial da cultura Lima. Seguiremos à Praça 
de Armas, onde encontraremos o Palácio de 
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos 
a Catedral e caminharemos até o Convento 
de Santo Domingo, cujos corredores foram 
transitados por São Martín de Porras e Santa 
Rosa de Lima no século XVII e onde atual-
mente estão sepultados seus restos.
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DIA 8: VALE SAGRADO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

DIA 9: VALE SAGRADO/MACHU PIC-
CHU/CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ E 
ALMOÇO

DIA 10: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃDIA 7: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

O Vale Sagrado dos Incas nos recebe este 
dia. No caminho nos deteremos em Awa-
nacancha, complexo onde conheceremos e 
poderemos alimentar a camélidos andinos 
como lhamas e alpacas, e povoadores locais 
nos mostrarão suas técnicas de tecelagem 
e tingido de tecidos tradicionais. Chegare-

Partiremos de trem para conhecer uma das 
7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à es-
tação de Aguas Calientes, onde nossa equi-
pe 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, es-
cadarias, recintos cerimoniais e áreas urba-
nas. A energia emana de todo o lugar. De-
pois de uma visita guiada, teremos tempo 
para explorar a cidadela e almoçar em um 
dos restaurantes do lugar. À hora programa-
da, retornaremos de trem e seremos trasla-
dados ao hotel.

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais constru-
ções rodeada de belas paisagens em total 
comunhão com o entorno. Depois, conti-
nuamos ao centro de adoração Incaico de 
Qenqo, surpreendente será o altar para sa-
crifícios incrustado na parte interna de sua 
formação rochosa. Finalmente chegamos à 
atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, 
monumento de notável excelência arqui-
tetônica, é considerado um dos pilares da 
cosmo-visão andina. Almoco livre. À tar-
de, percorrido exclusivo à cidade que ini-
cia com uma visita à Praça de San Cristóbal 
para desfrutar de uma vista panorâmica da 
cidade. Depois, visitaremos o Mercado de 
San Pedro, onde nos empaparemos do sa-
bor local e conheceremos mais de perto os 
produtos da zona neste mercado onde há 
de tudo e abastece à cidade inteira. Depois, 
o Templo de Koricancha nos recebe com 
toda sua magnificência; Recinto de Ouro é 
seu nome em quechua e sua fastuosidade 
ainda se sente nas paredes que alguma vez 
estiveram totalmente revestidas de ouro. 
Conheceremos também a Igreja de San-
to Domingo. Desde San Blas, o bairro dos 
artesãos, desceremos a pé pela rua Hatun 
Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o 
palácio Inca Roca, hoje o Palácio Arzobis-
pal, teremos tempo para admirar a mun-
dialmente famosa Pedra dos Doze Ângulos. 
Seguiremos à Plaça de Armas para visitar 
a Catedral que alberga obras coloniais de 
incrível valor.

DIA 5: LAGO TITICACA • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

Vamos conhecer o lago Titicaca em uma ex-
cursão de dia completo. Começaremos visi-
tando os Uros, hospitaleiros nativos que nos 
receberão em ilhas artificiais construídas em 
base a totora. Depois continuaremos à Ilha 
de Taquile, onde os nativos ainda preservam 
ancestrais tradições e nos receberão com 
suas coloridas vestes típicas. Não desapro-
veitemos a oportunidade de explorar a ilha e 
surpreender-nos com as belas vistas do lago. 
Teremos um almoço tipo box lunch na ilha. 
À tarde, retornaremos à cidade.

CATEGORIA HOSPEDAGEM TIPO TREM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort Trem Expedition 1917 1525 1487
Turista Trem Expedition 1939 1552 1543
Turista Superior Trem Expedition 2205 1680 1669
Primeira Trem Vistadome 2338 1760 1694
Primeira Superior Trem Vistadome 2850 2028 1920
Luxo Trem Vistadome 3593 2395 2479

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/AREQUIPA//CUZ/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

DIA 6: PUNO/CUSCO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

Partiremos de ônibus turístico à cidade de 
Cusco. No caminho realizaremos oportunas 
paradas para visitar as atrações desta pai-
sagística rota. Nossa primeira parada será o 
Museu de Sitio de Pucará. Não desaprovei-
taremos esta oportunidade para conseguir 
um dos clássicos toritos da localidade. Nos-
sas seguintes paradas serão para almoçar e 
desfrutar belas vistas em La Raya, limite na-
tural entre Puno e Cusco. Continuaremos a 
Racchi, Templo do Deus Wiracocha, no qual 
destacam os enormes muros e paisagens do 
recinto. Antes de nosso destino final, visita-
remos a bela capela de Andahuaylillas. Che-
garemos à tarde. Hospedagem em Cusco.

mos depois ao tradicional Mercado de Pisac, 
onde teremos tempo livre para percorrê-lo 
e comprar artesanatos, se você se anima a 
provar algo tradicional, passe pelos fornos 
à lenha de pão e empanadas. Almoçaremos 
em um restaurante da localidade. À tarde, 
continuaremos a Ollantaytambo, pitoresco 
povoado continuamente habitado desde a 
época inca, onde visitaremos o templo do 
mesmo nome, usado como fortaleza duran-
te a resistência inca e desde onde obteremos 
imagens de coleção. Hospedagem no Vale 
Sagrado.
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DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA/PARACAS • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. A tarde, passearemos pe-
las principais ruas, praças e avenidas da ci-

Partida com destino a bahía de Paracas. 
Chegada ao aeroporto de Pisco para sobre-
voar as Linhas de Nazca, enormes desenhos 
que só podem ser apreciados desde as altu-
ras e representam diversos insetos e animais 
como o Macaco, o Colibri, o Condor ou a 
Aranha, sua procedência é desconhecida, 
pensa-se que foi um Grande Calendário As-
tronômicol. Resto do dia livre para desfru-
tar das instalações do hotel e dos arredores. 
Hospedagem em Paracas. (O desenvolvi-
mento do roteiro do dia pode ser modifica-
do de acordo ao horário que for confirmado 
o sobrevoo).

DIA 3: PARACAS/LIMA • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

DIA 4: LIMA/AREQUIPA • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

Cedo de manhã faremos uma excursão em 
lancha pelas Ilhas Ballestas. No caminho 
apreciaremos o “Candelabro”, desenho es-
culpido em uma colina de areia orientado 
em direção a Pampa de Nasca. Nas ilhas, ob-
servaremos pinguins de Humboldt e lobos 
marinhos, também as aves migratórias que 
aí habitam. Pela tarde, À tarde, saída rumo a 
Lima. Hospedagem em Lima.

Traslado ao aeroporto para nossa saída a 
Arequipa. À chegada, assistência e traslado 
ao hotel. Pela tarde a cidade branca nos abre 
suas portas em um percorrido que inicia no 
belo bairro colonial de San Lazaro, lugar de 
fundação de Arequipa; desde aqui caminha-
remos a traves de suas pitorescas ruas embe-
lezadas por gerânios e logo nos dirigiremos 
até o mirante de Carmen Alto, que nos pro-
porcionará uma bela paisagem de escadarias 
agrícolas e desde onde podemos observar os 
três vulcões tutelares que rodeiam a cidade: 
M, Chachani e Pichu Picchu. Seguiremos até 
o bairro colonial de Yanahuara, famoso por 
sua igreja, construída com estilo andaluz e 

PERU
MÁGICO

A magia nos acompanha. Desde as misteriosas Linhas de Nasca, passando pela Cidade Bran-
ca, chegando ao Cusco -o centro do mundo- e encontrando o maravilhoso Vale Sagrado, 
até descobrir as aprazíveis e profundas águas do Lago Titicaca. Nesta viagem, o encanto e 
o assombro serão nossos principais companheiros.

FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

11D/10N Lima, Paracas, Líneas de Nasca, Arequipa, Cusco 
e Puno

dade. Começaremos pelo Parque do Amor 
em Miraflores, com uma espetacular vista do 
Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, centro ceri-
monial da cultura Lima. Seguiremos à Praça 
de Armas, onde encontraremos o Palácio de 
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos 
a Catedral e caminharemos até o Convento 
de Santo Domingo, cujos corredores foram 
transitados por São Martín de Porras e Santa 
Rosa de Lima no século XVII e onde atual-
mente estão sepultados seus restos.

DIA 5: AREQUIPA/CUSCO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

Traslado ao aeroporto para nossa saída a 
Cusco. Na chegada, assistência e traslado 
ao hotel. À tarde, percorrido exclusivo à ci-
dade que inicia com uma visita à Praça de 
San Cristóbal para desfrutar de uma vista 
panorâmica da cidade. Depois, visitaremos 
o Mercado de San Pedro, onde nos empa-
paremos do sabor local e conheceremos 
mais de perto os produtos da zona neste 
mercado onde há de tudo e abastece à ci-
dade inteira. Depois, o Templo de Korican-
cha nos recebe com toda sua magnificência; 
Recinto de Ouro é seu nome em quechua 
e sua fastuosidade ainda se sente nas pa-
redes que alguma vez estiveram totalmente 
revestidas de ouro. Conheceremos também 

seu mirante, erguidos com uma bela arqui-
tetura e rodeados de arcos de argila. Logo, 
visitaremos o Monastério de Santa Catalina, 
impressionante monumento religioso que 
esteve fechado por cerca de 400 anos; com 
estreitas ruas, praças e jardins nos recordam 
os bairros antigos de Sevilla ou Granada. 
Continuaremos chegando a te a Praça de 
Armas, onde poderemos observar a Cate-
dral e os arcos que rodeiam a praça, para 
finalmente visitar a Igreja da Companhia de 
Jesus; fundada no século XVII por jesuítas, 
destacam seus claustros e a famosa cúpula 
de San Ignacio. Hospedagem em Arequipa.
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DIA 8: VALE SAGRADO/MACHU PIC-
CHU/CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ E 
ALMOÇO

DIA 9: CUSCO/PUNO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

DIA 10: PUNO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 11: PUNO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 7: VALE SAGRADO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ E ALMOÇO

Partiremos de trem para conhecer uma das 
7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à es-
tação de Aguas Calientes, onde nossa equi-
pe nos receberá para abordar o transporte 
que ascenderá por um caminho intrincado 
oferecendo-nos uma espetacular vista do rio 

Partiremos de ônibus turístico à cidade de 
Puno. No caminho realizaremos oportunas 
paradas para visitar as atrações desta paisa-
gística rota. Nossa primeira parada será An-
dahuaylillas, onde visitaremos sua bela cape-
la. Continuaremos a Racchi, Templo do Deus 
Wiracocha, no qual destacam os enormes 
muros e passagens do recinto. Nossa seguin-
te parada será para almoçar e desfrutar belas 
vistas em La Raya, limite natural entre Cusco 
e Puno. Antes do nosso destino final, visita-
remos o Museu de Sitio de Pucará. Não desa-
proveitaremos esta oportunidade para con-
seguir um dos clássicos toritos da localidade. 
Arribaremos a Puno finalizando a tarde.

Tomaremos a manhã para conhecer “O Povo 
do Lago”. Visitaremos as ilhas artificiais 

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

O Vale Sagrado dos Incas nos recebe este 
dia. No caminho nos deteremos em Awa-
nacancha, complexo onde conheceremos e 
poderemos alimentar a camélidos andinos 
como lhamas e alpacas, e povoadores locais 
nos mostrarão suas técnicas de tecelagem 
e tingido de tecidos tradicionais. Chegare-
mos depois ao tradicional Mercado de Pisac, 
onde teremos tempo livre para percorrê-lo 
e comprar artesanatos, se você se anima a 
provar algo tradicional, passe pelos fornos 
à lenha de pão e empanadas. Almoçaremos 
em um restaurante da localidade. À tarde, 
continuaremos a Ollantaytambo, pitoresco 
povoado continuamente habitado desde a 
época inca, onde visitaremos o templo do 
mesmo nome, usado como fortaleza duran-
te a resistência inca e desde onde obteremos 
imagens de coleção. Hospedagem no Vale 
Sagrado.

CATEGORIA HOSPEDAGEM TIPO TREM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort Trem Expedition 2224 1823 1775
Turista Trem Expedition 2304 1870 1874
Turista Superior Trem Expedition 2539 1977 1978
Primeira Trem Vistadome 2751 2108 2021
Primeira Superior Trem Vistadome 3173 2329 2222
Luxo Trem Vistadome 4148 2803 2889

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/AREQUIPA/CUZ//JULIACA/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

DIA 6: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais construções 
rodeada de belas paisagens em total comu-
nhão com o entorno. Depois, continuamos 
ao centro de adoração Incaico de Qenqo, sur-
preendente será o altar para sacrifícios incrus-
tado na parte interna de sua formação rocho-
sa. Finalmente chegamos à atalaia de Puca 
Pucará e a Tambomachay, monumento de 
notável excelência arquitetônica, é conside-
rado um dos pilares da cosmo-visão andina.

VIPAC Sugere: Visitar o pitoresco e pouco 
explorado Vale Sul de Cuzco. Onde desco-
briremos o impressionante complexo arque-
ológico de Tipón, antigamente importante 
centro de adoração. Também passaremos 
pelo pequeno, mas ao mesmo tempo surpre-
endente povo de Huaro, onde destaca uma 
fantástica igreja do século XVI com prodigio-
sos muros ornamentados pelo grande artista 
Tadeo Escalante.

Urubamba que dá forma ao famoso cânion. 
A Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu, 
nos receberá com seus incríveis terraços, es-
cadarias, recintos cerimoniais e áreas urba-
nas. A energia emana de todo o lugar. De-
pois de uma visita guiada, teremos tempo 
para explorar a cidadela e almoçar em um 
dos restaurantes do lugar. À hora programa-
da, retornaremos de trem e seremos trasla-
dados ao hotel. Hospedagem em Cusco.

a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, 
o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela 
rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso 
trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio 
Arzobispal, teremos tempo para admirar a 
mundialmente famosa Pedra dos Doze Ân-
gulos. Seguiremos à Plaça de Armas para vi-
sitar a Catedral que alberga obras coloniais 
de incrível valor.

dos Uros que nos receberão com sua típica 
hospitalidade e nos mostrarão sua peculiar 
forma de vida. Será difícil de acreditar, mas 
estes amistosos locais habitam, educam-se e 
“ganham-se o pão ” sobre estas ilhas flutu-
antes. À tarde, visitaremos o cemitério pre-
-inca dos Chefes Hatun Colla em Sillustani, 
à beira do Lago Umayo. São famosas suas 
torres funerárias ou Chullpas de até 6 me-
tros de altura. Hospedagem em Puno.
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FICHA TÉCNICA

Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: todo o ano. 
Serviço: compartilhado (regular).

Na atualidade, Cuzco mantém viva sua antiga tradição Inca, a 
mesma que se mostra a todo aquele que deseje conhecê-la. 
Oferecendo-nos a possibilidade de estabelecer relacionamen-
to direto com a mística da tradição andina e participando do 
seu conhecimento ritual.

CUSCO
MÍSTICO E ESOTÉRICO

34



DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA/CUSCO • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

DIA 8: LIMA • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 7: CUSCO/LIMA • CAFÉ DA MANHÃ

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. A tarde, passearemos pe-
las principais ruas, praças e avenidas da cida-
de. Começaremos pelo Parque do Amor em 
Miraflores, com uma espetacular vista do 
Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, centro ceri-
monial da cultura Lima. Seguiremos à Praça 
de Armas, onde encontraremos o Palácio de 
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos 
a Catedral e caminharemos até o Convento 
de Santo Domingo, cujos corredores foram 
transitados por São Martín de Porras e Santa 
Rosa de Lima no século XVII e onde atual-
mente estão sepultados seus restos.

Traslado ao aeroporto para nossa saída com 
destino a Cusco. Na chegada, assistência e 
traslado ao hotel. À tarde, percorrido exclu-
sivo à cidade que inicia com uma visita à Pra-
ça de San Cristóbal para desfrutar de uma 
vista panorâmica da cidade. Depois, visita-
remos o Mercado de San Pedro, onde nos 
empaparemos do sabor local e conhecere-
mos mais de perto os produtos da zona nes-
te mercado onde há de tudo e abastece à 
cidade inteira. Depois, o Templo de Korican-
cha nos recebe com toda sua magnificência; 
Recinto de Ouro é seu nome em quechua 
e sua magnificencia ainda se sente nas pa-
redes que alguma vez estiveram totalmente 
revestidas de ouro. Conheceremos também 
a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, 
o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela 
Rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso 
trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio 
Arzobispal, teremos tempo para admirar a 
mundialmente famosa Pedra dos Doze Ân-
gulos. Seguiremos à Plaça de Armas para vi-
sitar a Catedral que alberga obras coloniais 
de incrível valor.

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para 
a abordagem do voo internacional.

Traslado ao aeroporto para nossa saída a 
Lima. Na chegada, assistencia e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre para recorrer a 
cidade, realizar compras ou simplesmente 
descansar no hotel. A noite aconselhamos 
um passieo pelo Parque das Aguas e uma 
ceina-show. Hospedagem em Lima.

8D/7N Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu

DIA 3: CUSCO • inc: CAFÉ DA MANHÃ

DIA 4: CUSCO/VALE SAGRADO • inc: 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

DIA 5: VALE SAGRADO/MACHU PICCHU 
• inc: CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

De manhã, nos afastaremos das multidões 
para visitar Sacsayhuamán, uma impressio-
nante cidadela cheia de colossais construções 
rodeada de belas paisagens em total comu-
nhão com o entorno. Depois, continuamos 
ao centro de adoração Incaico de Qenqo, 
surpreendente será o altar para sacrifícios in-
crustado na parte interna de sua formação 
rochosa. Finalmente chegamos à atalaia de 
Puca Pucará e a Tambomachay, monumento 
de notável excelência arquitetônica, é consi-
derado um dos pilares da cosmo-visão andi-
na. À tarde realizaremos a oferenda do Ayni, 
rito ancestral que constitui a iniciação com a 
antiga tradição andina de reciprocidade. Diri-
giremo-nos ao povo de Huasao, famoso povo 
onde vivem os últimos sacerdotes andinos, 
teremos uma breve entrevista com um deles 
e a sua vez que poderemos requerer a leitura 
das folhas de coca. Logo visita ao templo de 
Tipón onde renderemos culto à divindade da 
água. Hospedagem em Cusco.

Recorrido pelas duas cidades Incas mais no-
táveis no Vale Sagrado: Pisaq, a antiga ci-
dade, e Ollantaytambo. Percorreremos os 
lugares não visitados pelos turistas, mas com 
grande interesse pela sua riqueza espiritual, 
antigos templos, santuários, banhos purifi-
catórios, entre outros. Almuerzo buffet. O 
tempo que dedicaremos a esta experiência 
será maior que o das excursões tradicionais, 
isto fará possível uma melhor apreciação e 
um maior tempo para meditar. Hospedagem 
no Vale Sagrado dos Incas.

Partiremos de trem para conhecer uma das 7 
Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação 

CATEGORIA HOSPEDAGEM TIPO TREM SINGLE DUPLO TRIPLO

Confort Trem Expedition 1668 1204 1118
Turista Trem Expedition 1766 1265 1224
Turista Superior Trem Expedition 1961 1352 1293
Primeira Trem Vistadome 2127 1453 1315
Primeira Superior Trem Vistadome 2488 1658 1465
Luxo Trem Vistadome 3378 2125 2155
Luxo Superior Trem Vistadome 4089 2492 2266

Não inclui: Aéreo FLN/LIM/CUZ/LIM/FLN, gorjetas e extras de caráter pessoal.
   Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
   Condições específicas e políticas de cancelamento serão enviadas na confirmação da reserva.

PREÇO POR PESSOA EM DOLAR - US$ (Terrestre – 2017)

DIA 6: MACHU PICCHU/CUSCO • CAFÉ 
DA MANHÃ

Manhã livre. As entradas para Machu Picchu 
são limitadas, recomendamos realizar o pedi-
do de entradas para dias posteriores no mo-
mento de realizar a reserva do pacote e assim 
evitar congestionamento ou falta de dispo-
nibilidade no local. Em sua visita adicional a 
Machu Picchu podemos visitar setores como o 
Intipunku ou Porta do sol, a entrada a cidadela 
da Trilha Inca. Para os que desejem uma aven-
tura mais intensa visitando o Huayna Picchu, 
deve-se considerar que somente existem 400 
espaços diários para realizar a subida, os quais 
devem ser reservados previamente. Em horário 
estabelecido, retornaremos de trem e seremos 
trasladados ao hotel. Hospedagem em Cusco.

de Aguas Calientes, onde nossa equipe nos 
receberá para abordar o transporte que as-
cenderá por um caminho intrincado oferecen-
do-nos uma espetacular vista do rio Urubam-
ba que dá forma ao famoso cânion. A Cidade 
Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos rece-
berá com seus incríveis terraços, escadarias, 
recintos cerimoniais e áreas urbanas. A ener-
gia emana de todo o lugar. Depois de uma 
visita guiada, teremos tempo para explorar a 
cidadela e almoçar em um dos restaurantes 
do lugar. Hospedagem em um dos hoteis de 
Aguas Calientes ou Machu Picchu, o que nos 
permitirá ficar mais tempo neste povoado.
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CHACHAPOYAS
MARAVILHOSO IMPÉRIO DOS

36

DIA 1: LIMA

DIA 2: LIMA/JAÉN • inc: CAFÉ DA MA-
NHÃ

Chegada à cidade de Lima, assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem em Lima.

Chegada à cidade de Jaén, traslado desde 
o aeroporto a cidade de Chachapoyas com 
o serviço especial “Chachapoyas Premium 
Service”. Hospedagem em Chachapoyas.

8D/7N Lima, Chachapoyas
DIA 3: CHACHAPOYAS/KARAJÍA/
QUIOCTA • inc: CAFÉ DA MANHÃ E 
ALMOÇO

Pela manhã partiremos ao povoado de Cruz 
Pata, para logo nos dirigirmos ao local fune-
rário de Karajía. No caminho teremos uma 
vista panorâmica da Praça de Armas de Luya. 
Cruz Pata, conhecido como o Planalto das 
Cruzes, é o ponto de início de nossa traves-
sia a pé ou a cavalo, para chegar até Karajía 
em aproximadamente 30 minutos. Observa-
remos os Sarcófagos de Karajía que pertence 
a cultura pré-inca dos Chachapoyas, estão 
feitos de pedra, madeira e argila com forma 



DIA 7: CHACHAPOYAS/ROTA DOS MI-
RADORES E CITY TOUR • inc: CAFÉ DA 
MANHÃ

DIA 6: CHACHAPOYAS/REVASH/
LEYMEBANBA • inc: CAFÉ DA MANHÃ E 
ALMOÇO

Na manhã iniciaremos nosso recorrido a 
pé desde a Praça Burgos por uma das ruas 
principais da cidade até a Praça de Armas 
de Chachapoyas, onde observaremos casa-
rões coloniais com balcões tradicionais, se 
destacam o Palácio Municipal e a Catedral 
de Chachapoyas. Logo nos dirigiremos em 
ônibus até o Mirador de Luya Urco onde 
apreciaremos uma vista panorâmica da cida-
de. Continuaremos em ônibus até o povo-
ado de Huancas, comunidade reconhecida 
por suas mulheres ceramistas. No caminho 
visitaremos o Mirador do Cânon de Huan-

Dirigirmo-nos o cavalo desde o povo de 
San Bartolo até os Mausoléus de Revash, os 
quais são construções de casas funerárias 
nos enormes contornos das rochas, pinta-
das em vermelho e creme, se assemelham 
a pequenas vivendas. Algumas medem até 
três andares e outras apresentam telhados 
a duas águas com uma espécie de janelas 
em forma de T, em cruz e também em for-
ma quadrada.  Os mausoléus se observam a 
uma distância aproximada de 100 metros, 
sendo este lugar um ponto estratégico para 
apreciar em sua totalidade o complexo fu-
nerário. Logo visitaremos o Museu do Cen-
tro Mallqui ou Museu de Leymebamba, cujo 
desenho recria as tradições arquitetônicas 
locais. A flora rica e variada embelece os jar-
dins que o rodeiam, destacando a coleção 
de orquídeas com mais de 100 variedades 
locais. Este museu guarda uma valiosa cole-
ção de 240 múmias encontradas na “Lagu-
na de los Condores” (Lago dos Condores). 
Retorno a Chachapoyas.

DIA 4: CHACHAPOYAS/CATARATAS GOCTA 
• inc: CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

DIA 5: CHACHAPOYAS/KUELAP • inc: 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO

Logo do café-da-manhã nos transladaremos 
rumo ao pitoresco povo de Cocachimba, 
desde ali iniciaremos nosso recorrido, de 
uma hora e meia a cavalo e mais uma hora a 
pé, até a Catarata de Gocta; no trajeto dis-
frutaremos da grande diversidade de flora e 
fauna com uma esplêndida vista da catarata. 
Conhecida no local como “La Chorrera”, a 
catarata de Gocta é um salto de água que 
mede 771 metros de altura e que está con-
siderada entre as mais altas do mundo. É o 
habitat perfeito para tucanos, macacos, pu-
mas e “gallitos de las rocas” (galo-da-serra-
-andino). Encontra-se em um extenso bos-
que coberto de neblina cujo no entorno há 
umas vinte caídas de água. A zona oferece 
uma bela combinação de geografia e histó-
ria que faz dela um lugar mágico. Retorna-
remos a Cocachimba onde degustaremos de 
um almoço típico. Retorno a Chachapoyas. 
Hospedagem em Chachapoyas.

Pela manhã nos dirigiremos a Kuelap, majes-
tosa obra arquitetônica dos Chachapoyas. 
No caminho faremos uma parada para uma 
vista panorâmica do Complexo Arqueológi-

CATEGORIA CIDADE HOTEL TIPO HAB. SINGLE DUPLO TRIPLO

Lima Britania Miraflores STD
Chachapoyas **Casa Hacienda Achamaqui STD

Lima Allpa Hotel and Suites STD
Chachapoyas **Casa Hacienda Achamaqui STD

Lima Casa Andina Select STD
Chachapoyas **Casa Hacienda Achamaqui STD

Lima Costa del Sol Wyndham SUP
Chachapoyas **Casa Hacienda Achamaqui STD

Lima The Westin Lima Hotel SUP
Chachapoyas **Casa Hacienda Achamaqui STD

810

816

836

836

920

857

867

876

880

977

Turista Superior

Turista Superior

Primeira

Primeira Superior

Luxo

1172

1186

1229

1231

1398

**Apartamentos TPL: Estamos considerando Duplo de uso Triplo. Três pessoas compartem um apar-
      tamento de duas camas.
Preço inclui: LIMA: 01 noite de hospedagem, com café da manhã.
      Traslado do aeroporto / hotel / aeroporto em Lima em serviço compartilhado (regular) em
      espanhol.
      CHACHAPOYAS: 06 noites de hospedagem, com café da manhã.
      Traslado do aeroporto de Jaen/hotel em Chachapoyas com nosso “Chachapoyas Premium
      Service” em serviço compartido (regular) em espanhol.
      Tour de dia inteiro Sarcófagos de Karajia e Cavernas de Quiocta em serviço compartilhado
      (regular) em espanhol, com almoço incluso.
      Tour de dia inteiro Catarata de Gocta em serviço compartilhado (regular) em espanhol,
      com almoço incluso.
      Tour de dia inteiro Museu de Leymebamba e Revash tumbas reais dos Chachapoyas em
      serviço compartilhado (regular) em espanhol, com almoço incluso.
      Tour de dia inteiro Fortaleza de Kuelap (Bus e Teleférico) em serviço compartilhado (regular)
      em espanhol, com almoço incluso.
      Tour de dia inteiro Miradores e City Tour na Cidade em serviço compartilhado (regular) em
      espanhol.
Não inclui: Bilhetes aéreos nacionais e internacionais.
   Bebidas na alimentação mencionada no programa, gorjetas em hotéis, restaurantes, guias
   e motoristas.
   Serviços e extras não mencionados no programa.
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antropomorfa, são únicos em seu gênero por 
seu tamanho colossal (até 25 metros de altu-
ra) e por sua cuidadosa elaboração. Veremos 
que apesar do tempo transcorrido, ao estar 
situado no alto de um barranco de difícil 
acesso, permitiu que se conservasse em mui-
to bom estado. Retornaremos para almoçar 
na cidade de Luya. Logo visitaremos as Ca-
vernas de Quiocta, uma obra caprichosa da 
mãe natureza, localizada no distrito de La-
mud, província de Luya. Nestas cavernas se 
detectaram sete salas com estalagmites e es-
talactites as que se deram diferentes nomes 
por consequência de suas curiosas formas. 
Retorno à cidade de Chachapoyas. Hospeda-
gem em Chachapoyas.

co de Macro, conhecido como “Torres de 
Macro” por sua construção característica, 
se localiza na ladeira de uma montanha que 
da de frente ao rio Utcubamba. Logo nos 
transladaremos ao ponto de início de Kue-
lap, subiremos a cavalo ou a pé a chamada 
“Fortaleza”, a qual está construída no pico 
da Montanha Barreta (a 3000 msnm).  É um 
lugar rodeado de belíssimas paisagens que a 
simples vista parecem impenetráveis já que 
estão cobertas de colossais muralhas e pre-
cipícios em três de seus quatro lados. Con-
tém três plataformas cujo interior conta com 
edifícios circulares decorados com frisos em 
formas de rombo e ziguezague. Sua com-
plexa arquitetura interior evidencia sua fun-
ção como conjunto populacional bem orga-
nizado. Junto com a paisagem que a rodeia, 
o espetáculo natural que oferece o lugar, é 
inesquecível. Retornando iremos a Chocta-
mal para almoçar. Retorno a Chachapoyas.

ca Urco, onde apreciaremos com binóculos 
a primeira caída da catarata de Gocta e o 
Povo dos mortos; e logo o Mirador do Câ-
non de Sonche onde observaremos a variada 
e agreste geografia dos Andes amazônicos. 
Finalizaremos nosso recorrido em uma casa 
artesanal para a demonstração do processo 
de elaboração da cerâmica, onde podere-
mos participar com a elaboração de nossa 
própria cerâmica. Retorno a Chachapoyas. 

DIA 8: CHACHAPOYAS/JAÉN • inc: CAFÉ 
DA MANHÃ

Na hora coordenada, translado ao aeropor-
to de Jaén com o serviço especial “Chacha-
poyas Premium Service” para abordar nosso 
voo de saída. 



HOTÉIS
PREVISTOS

CONFORT TURISTA TURISTA SUPERIOR PRIMEIRA PRIMEIRA SUPERIOR LUXO LUXO SUPERIOR COLECCIÓN BELMOND

Britania Miraflores Allpa Hotel and Suites
Jose Antonio Executive Jose Antonio Deluxe Swissotel Westin Lima Hotel & 

Convention Center

El Tambo 2 Casa Andina San Antonio San Agustin Exclusive
Costa del Sol Wyhdlham 

Salaverry
Westin Lima Hotel & 
Convention Center Country Club Lima

Melia Lima

Dazzler Hotel Lima

Agusto's Cusco San Francisco Plaza Los Portales Jose Antonio Cusco
Costa del Sol Ramada 

Cusco

Mabey Cusco Royal Inka I / Royal Inka II
Casa Andina Classic 

Koricancha San Agustin El Dorado
Casa Andina P.C. Cusco

Casa Andina Classic Catedral Eco Inn Cusco Sonesta Hotel Cusco

Novotel Cusco

Hilton Garden Inn

Agusto's Valle Sagrado Agusto's Valle Sagrado

La Hacienda Valle Sagrado
Inkaterra Hacienda

Urubamba

Hatun Inti Classic Hatun Inti Classic Casa Andina Machu Picchu 
(Media Pension)

Belmond

Andina Luxury Ferre Machu Picchu
El Mapi (Media Pension) Sanctuary Lodge

TREM VISTADOMETREM EXPEDITION

CUSCO

Belmond Hotel Rio
Sonesta Posada del 

Inka Yucay

VALLE SAGRADO

Casa Andina Private 
Collection Yanahuara Casa Andina Private 

Collection Yanahuara

Aranwa Sacred 
Valley Hotel & 

Wellness Tambo del Inka Luxury 
Collection Resort & Spa

San Agustin Plaza

CUSCO

Ferre Cusco Anden Inka
Casa Andina Classic San Blas

Aranwa Cusco 
Boutique Hotel

POVOADO DE 
MACHU PICCHU

Casa Andina Machu 
Picchu (Media Pension) 

El Mapi (Media 
Pension)

La Casa del Sol Machu 
Picchu

Sumaq
Inkaterra Machu Picchu 

Pueblo

Palacio del Inka, A Luxury 
Collection Belmond Hotel

Palacio del Inka, A 
Luxury Collection

JW Marriot Cusco (Classic 
Inca Wall)

Belmond Palacio Nazarenas

Belmond Miraflores Park

Casa Andina Select 
Miraflores

Royal Park JW MarriottEl Tambo 2

El Tambo 1

Ibis Hotel
Casa Andina Miraflores 

Centro

LIMA

San Agustin Urubamba

LIMA

POVOADO DE 
MACHU PICCHU

VALLE SAGRADO Mabey Valle Sagrado

Inkallpa Valle Sagrado
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Atendimento exclusivo ao Agente de Viagens

www.ciamaritima.tur.br


