23/05/2022

10 noites incluindo:
Aéreo Rio/Lima/Arequipa e Cusco/Lima/Rio com Latam na classe V
LIMA: 02 noites com café
Traslados de chegada e partida
City tour, Patrimônio de Lima e Museu Larco
AREQUIPA: 01 noite com café City tour e Monastério de Santa Catalina
Traslados chegada em Arequipa e partida para Valle del Colca
VALLE DEL COLCA: 01 noite com pensão completa
Tour Mirador de la Cruz del Condor com almoço deixando no hotel em Puno
PUNO: 02 noites com café
Visita de meio dia as ilhas Flutuantes de Uros e Taquille
Õnibus regular até Cusco, com almoço e visitas em rotas
CUSCO: 03 noites com café
Traslados de chegada e partida
Tour de meio dia ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman
City tour
Tour de dia inteiro ao Vale Sagrado de Los Incas com almoço
VALLE SAGRADO: 01 noite com café
Tour de dia inteiro a Machu Picchu com almoço
Traslados Hotel / estação de trem / Hotel
Trem ida e volta a Aguas Calientes
Seguro viagem Coris Vip 100

CATEGORIA

SGL

DBL

TPL

VALIDADE 2022

Econômica

2882

2481

2425

Jan a 15 Dec

Turística

2972

2519

2461

Jan a 15 Dec

Turística Superior

3096

2587

2529

Jan a 15 Dec

Primeira

3391

2770

2723

Jan a 15 Dec

Primeira Superior

3708

2929

2868

Jan a 15 Dec

Luxo

4447

3287

3209

Jan a 15 Dec

Luxo Superior

4952

3536

3548

Jan a 15 Dec

TREM EXPEDITION Categoria Econômica, Turística e Turística Superior:
TREM VISTADOME Categoria Primeira, Primeira Superior, Luxo e Luxo Superior:
Sugerimos upgrade para trem Vistadome nas categorias Econômica,Turística e Turística Sup.
Acréscimo U$52 por pessoa.
Importante: pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente,
nos peça para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que
confirma na data de viagem solicitada.
Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.
Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta.
 Taxa IRRF sob consulta.  Preços não são válidos para Feriados e Congressos.
 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores.

Descritivo do programa, clique aqui

23/05/2022
01º Dia - Lima - Chegada, assistência e traslado ao hotel. A tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade. 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, e em San Isidro, centro financeiro da
cidade, apreciaremos a Huaca Huallamarca, antigo centro de adoração
pré-inca. 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 atualmente estão sepultados seus restos.
02º Dia - Lima - Dia livre.
03º Dia - Lima/Arequipa—Traslado ao aeroporto para nossa saída a
Arequipa. À chegada, traslado ao hotel. Pela tarde A cidade branca nos
abre suas portas num percorrido que inicia no mirante do Carmem Alto,
lugar que nos oferece um belo paisagem de andeneria agrícola e desde
onde poderemos observar os três vulcões principais que rodeiam a
cidade: Misti, Chachani e Pichu-Picchu. Continuaremos o percorrido até
o distrito de Yanahuara, visitaremos sua praça e sua igreja construída ao
estilo “andaluz”, conheceremos seu mirante feito com uma bela
arquitetura e rodeados de arcos de sillar, além disso conheceremos o
“callejon” do Cabildo, típica rua de sillar, adornado com gerânios. Logo
visitaremos o Monasterio de Santa Catalina, impressionante monumento
religioso que foi fechado por quase 400 anos; com treitas ruas, praças e
jardins faz lembrança aos bairros antigos de Sevilla ou Granada.
Finalmente nos dirigiremos are a Praça de armas onde poderemos
observar a Catedral e os portais que rodeiam a praça, visitaremos para
finalizar nosso percorrido até a Igreja da Companhia de Jesus; Criada no
século XVII pelos Jesuítas, na igreja destacam seus claustros e a famosa
Cúpula de San Ignacio. Hospedagem em Arequipa.
04º Dia - Arequipa/Colca - Sairemos ao espetacular Vale do Colca.
Subiremos pelos sopés do volcão Chachani; a vista do volcão Misti e do
Picchu Picchu é espetacular. Cruzaremos pela reserva de vicunhas de
Pampa Cañahuas, onde as veremos livres, percorrendo as terras alto
andinas. Singulares povoados típicos virão ao nosso encontro.
Almoçaremos no caminho ao nosso albergue. Teremos a tarde livre para
descansar e desfrutar de nosso albergue ou para visitar de maneira
opcional as águas termais da zona. Jantar e hospedagem no Vale do
Colca.
05º Dia - Colca/Puno - Muito cedo, de manhã, dirigirem-nos em direção
ao mirante da Cruz do Condor. Estaremos 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, considerado um dos mais profundos
do mundo. Visitaremos o povoado de Maca e Yanque que ainda
conservam suas igrejas coloniais. Depois 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.
06º Dia - Lago Titicaca - Vamos conhecer o lago Titicaca. Começaremos
visitando 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 desaproveitemos a
oportunidade de explorar a ilha e surpreender-nos com as belas vistas
do lago. Retorno à cidade.
07º Dia - Puno/Cusco - Partiremos de ônibus turístico à cidade de

Cusco. No caminho realizaremos oportunas paradas para visitar as
atrações desta paisagística rota. Nossa primeira parada será o Museu de
Sitio de Pucará. Não desaproveitaremos esta oportunidade para
conseguir um dos clássicos toritos da localidade. Nossas seguintes
paradas serão para almoçar e desfrutar belas vistas em La Raya, limite
natural 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, visitaremos a bela capela de
Andahuaylillas. Chegaremos à tarde. Hospedagem em Cusco.
08º Dia - Cusco - De manhã, distanciarmo-nos das multidões para visitar
Sacsayhuaman, uma impressionante fortaleza cheia de colossais
construções rodeada de maravilhosos paisagens em total harmonia com
o entorno. Logo continuaremos com uma visita panorâmica ao santuário
Incaico de Qenqo, antigo “Templo del Puma”, que guarda um altar para
sacrifícios. Finalmente chegamos à atalaia de Puca Pucará e a
Tambomachay, monumento de notável excelência arquitetônica, é
considerado um dos pilares da cosmo-visão andina. Almoco livre. À
tarde, percorrido exclusivo da cidade que se inicia visitando os pontos
ressaltantes do magnifico distrito de San Blas, uma mistura da cultura
inca e espanhola. No caminho apreciaremos a Praza Nazarenas, rodeada
de casas coloniais como a antiga sede da universidade San Antonio
Abad e junto a ela a igreja do mesmo nome. Seguimos nosso percorrido
até a Praza de Armas para visitar a Catedral que alberga obras de
incrível valor. Continuaremos ate o Koricancha, nome em quéchua Quri
Kancha (Templo dorado) que nos recebe com toda sua maravilha.
09º Dia - Cusco/Valle Sagrado - Visitaremos os locais mais destacados
do Valle Sagrado dos Incas. Nossa primeira parada será na cidade de
Chinchero, a mais típica e pitoresca do Valle Sagrado, onde
apreciaremos seu complexo arqueológico inca e sua bela igreja colonial.
Chinchero também é famosa por suas mulheres tecelãs que nos
ensinaram as antigas técnicas incas para tingir e fiar com lã de alpaca.
Continue até Moray, belo e curioso complexo arqueológico Inca
composto por colossais terraços concêntricos que simulam um grande
anfiteatro. Nos tempos dos Incas, serviu como laboratório agrícola, onde
diversos microclimas foram recriados. Almoço em um dos restaurantes
da região. Terminaremos nossa excursão visitando o fabuloso complexo
arqueológico de Ollantaytambo, importante para os Incas como um
centro militar, religioso e agrícola. Visitaremos o Templo das dez janelas,
os banheiros da ñusta, o Templo do Sol, entre outros lugares de
interesse. Os cartões postais das alturas de Ollantaytambo encerrarão
este dia mágico no Valle Sagrado dos Incas.
10º Dia - Valle Sagrado/Machu Picchu/Cusco - 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 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, 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 seremos trasladados
ao hotel.
11º Dia - Cusco
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços.

