LIMA, CUSCO, VALLE SAGRADO e MACHU PICCHU
Saída: 05 de DEZEMBRO - 08 Dias (MB)

PERU
Destino: Lima, Cusco, Valle Sagrado, Aguas Calientes e Machu Picchu
Duração: 08 dias / 07 noites
Día 05/12 … / Lima
Bem-vindas ao Peru!
Chegada ao Aeroporto de Lima.
Recepção, traslado ao hotel escolhido no bairro turístico de Miraflores. Chegada ao hotel, checkin e descanso. Pernoite ( - )
Día 06/12 Lima - City Tour Lima
Café da manhã. Pela manhã ou pela tarde, saída para visita histórica e cultural pela cidade de
Lima onde cruzaremos as principais ruas, praças e avenidas do Centro Histórico. Começaremos
pelo Parque do Amor em Miraflores - com uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois,
teremos uma vista panorâmica da Huaca Pucllana - centro cerimonial da cultura Lima.
Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio de Governo e o Palácio
Municipal. Visita panorâmica da Catedral e visita guiada a um museu religioso. Retorno ao hotel
e restante do dia livre para realizar atividades pessoais. Pernoite ( C )
Día 07/12 Lima - Cusco – Dia livre para se aclimatar com a altura
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para abordar o vôo regular para a Cidade de Cusco.
Chegada, no aeroporto de Cusco e traslado ao hotel escolhido. Chek-in e descanso. Resto do
dia livre para se aclimatar com a altura. Pernoite ( C )
Día 08/12 Cusco – City Tour Cusco e sítios arqueológicos

Café da manhã. À tarde, visita à cidade de CUSCO, onde conheceremos a Catedral que tem
uma fachada interior e exterior de estilo renancentista. No interior encontraremos belas talhas de
madeira de cedro onde fazem destaqie o couro e o pulpito, assim como pinturas da escola
cuzquenha e objetos em prata repujada. Também se visitará o “Qorikancha” ou Templo do Sol,
que atualmente é a igreja de Santo Domingo. A visita seguirá nas quatro Ruinas limitrofes: A
Fortaleza de Sacsayhauman, Qenqo, Puca-pucara e Tambomachay. Resto do dia livre para
fazer atividades pessoais. Pernoite ( C )
Día 09/12 Cusco – Vale Sagrado dos Incas – Aguas Calientes
Café da manhã. Neste dia, descubra o melhor do Vale Sagrado dos Incas. No caminho nos
deteremos em um complexo local textil, onde conheceremos e poderemos alimentar a camelos
andinos como lhamas, alpacas e vicunhas. Logo saida para o povoado de Pisaq. Terá a
oportunidade de conhecer um dos maiores sítios arqueologicos do Vale Sagrado as incríveis
ruinas de Pisac e o mercado típico artesanal de Pisac, onde oferecem-se varias mostras de
artesanato, sendo as mais importantes as linhas de textileria e ceramicas, assim como também,
o mercado indigena, onde a população de diferentes comunidades nativas abastecem e
comercializam seus produtos. Almoço em restaurante local. Na tarde continuarão o passeio até o
povoado de Ollantaytambo chamado “ Povo Inca Vivo ”, visitarão o Complexo Arqueológico de
Ollantaytambo, que constitueum gigantesco complexo agrícola, administrativo, social, religioso e
militar em tempos de Tahuantinsuyo. Tempo livre na estação ferroviaria de Ollanta para abordar
o trem de noite com saida para o povoado de Aguas Calientes. Chegada, recepção e assistencia
ao hotel. Check-in e descanso. Pernoite ( C,A)
Día 10/12 Aguas Calientes – Machu Picchu – Cusco
Café da manhã. Saída de seu hotel para abordar o ônibus de turismo que em 20 minutos o
transportará ao parque arqueológico. Machu Picchu, nos receberá com seus incríveis terraços,
escadarias, recintos cerimoniais e áreas urbanas. O tempo da visita tem uma duração de 2
horas e 30 minutos, ao término da visita teremos tempo para explorar a Cidadela por nossa
conta, na hora combinada descerão até o povoado de Aguas Calientes. Almoço em restaurante
local. No horario programado se abordara el trem para retorno ao povoado de Ollanta. Chegada,
recepção e traslado regular ao hotel em Cusco. Pernoite ( C,A )
Día 11/12 Cusco – Salineras de Maras – Sitio Arqueologico de Moray – Piquenique (
Almoço )
Café da manhã.
Pela manhã saída para uma visita os terraços de Maras com as famosas e milenárias minas de
sal da época colonial. Após da visita continuamos nosso recorrido os terraços de Moray, onde a
vista é impressionante graças aos seus colossais terraços concêntricos que se assemelham a
um coliseu . Sua utilidade: recriar 20 diferentes tipos de micro climas , medição essa que
assegurava a produção agrícola do império. Após da visita teremos um delicioso piquenique em
um lugar com um entorno incrível ( Inclui: ). Ao finalizar retorno ao hotel. Pernoite ( C,
Piquenique ) ** Imagenes referenciais**
Día 12/12 Cusco ...
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto para abordar seu vôo com destino a Lima e conexão internacional ( C )
??? FIM DE NOSSOS SERVIÇO ???

C = CAFÉ DA MANHÃ

A = ALMOÇO

J= JANTAR

Serviços Inclusos:
? Passagem aérea com bagagem
?
? Traslados privados In/Out em Lima e Cusco
? 07 noites de hospedagem com café da manhã
? Half Day City Tour Lima
? Half Day City Tour Cusco e Sitios Arqueologicos
? Full Day Valle Sagrado dos Incas com almoço
? Excursão Machu Picchu com almoço
? Ticket de Trem Voyager ( Inca Rail )
? Half Day Salineras de Maras , Sitio Arqueologico de Moray com Piquenique ( Almoço )
? Ingressos a todas excursões
? Alimentação mencionada no itinerário.
? Assistência personalizada.
? Acompanhamento da Operadora para o mínimo de 16 pessoas
? Seguro Viagem Internacional
LISTA DE HOTEIS:
CIDADE
LIMA

Hotel Britania Miraflores, Hotel El Tambo I Miraflores ( TURISTA )

CUSCO Hotel Taypikala Cusco, Hotel San Francisco Plaza (TURISTA )
AGUAS CALIENTES Hotel Hatun Samay (TURISTA )
VALORES DO PROGRAMA:
VALORES POR PESSOA EM APTO DUPLO : R$ 9.994,00 + R$ 885,00 taxas
Suplemento de single = R$ 2.395,00
FORMAS DE PAGAMENTO:
- À vista 5% desconto
- Sem entrada em até 6x (cartão de crédito, cheque ou boleto bancário)
- Cartão de Crédito: entrada de 25% + 9 parcelas sem juros (Visa, Master e ELO)
- Cheque e Boleto: entrada de 25% + 9 parcelas sem juros. Sendo que as 5 primeiras parcelas
deverão ser pagas antes da data do embarque.
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