
13/11/2018 

 

PACOTE BÁSICO 05 noites, incluindo:  

Aéreo Rio/Lima/Cusco/Lima/Rio com Avianca na classe O 

02 noites em Lima + 03 noites em Cusco no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados de chegada e partida City tour em Lima e Cusco 

Tour de meio dia ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman em Cusco 

Tour de dia inteiro a Machu Picchu com almoço 

Trem ida e volta a Aguas Calientes  Seguro viagem Travel Ace Especial 

HOTÉIS SGL DBL TPL VALIDADE  2019 

Econômicos 1552 1348 1337 Jan a 15 Dec 

Turísticos 1603 1381 1375 Jan a 15 Dec 

Turísticos Superior 1732 1439 1422 Jan a 15 Dec 

Primeira 1872 1543 1521 Jan a 15 Dec 

Primeira Superior 2050 1644 1633 Jan a 15 Dec 

Luxo 2746 1982 2046 Jan a 15 Dec 

Luxo Superior 3006 2115 2115 Jan a 15 Dec 

Bellmond Collect 4110 2665 2485 Jan a 15 Dec 

BASICO COM PERNOITE EM MACHU PICCHU 06 noites, incluindo:  

Aéreo Rio/Lima/Cusco/Lima/Rio com Avianca na classe O 

02 noites em Lima + 03 noites em Cusco + 01 noite no Distrito de Machu Picchu (Aguas Calientes) no hotel  

escolhido com café da manhã 

Traslados de chegada e partida City tour em Lima e Cusco 

Tour de meio dia ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman em Cusco 

Tour de dia inteiro a Machu Picchu com almoço 

Trem ida e volta a Aguas Calientes  Seguro viagem Travel Ace Especial 

HOTÉIS SGL DBL TPL VALIDADE  2019 

Econômicos 1722 1449 1441 Jan a 15 Dec 

Turísticos 1777 1485 1478 Jan a 15 Dec 

Turísticos Superior 1951 1566 1546 Jan a 15 Dec 

Primeira 2092 1670 1648 Jan a 15 Dec 

Primeira Superior 2405 1846 1799 Jan a 15 Dec 

Luxo 3158 2256 2309 Jan a 15 Dec 

Luxo Superior 3515 2447 2407 Jan a 15 Dec 

Bellmond Collect 5465 3442 3310 Jan a 15 Dec 

Para acessar o descritivo desses pacote, clique aqui 

Para acessar o descritivo desse pacote, clique aqui 
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O MELHOR DO IMPÉRIO INCA 07 noites, incluindo:  
 

 Aéreo Rio/Lima/Cusco/Lima/Rio com Avianca na classe O 

02 noites em Lima + 03 noites em Cusco + 01 noite no Vale Sagrado + 01 noite no distrito de Machu Picchu  

(Aguas Calientes) no hotel escolhido com café da manhã 

 Traslados de chegada e partida   

City tour em Lima e Cusco Visita ao Templo Pachacamac em Lima  

Visita ao Museu Larco e Circuito Mágico de Aguas em Lima 

Tour ao Vale Sagrado de Los Incas com almoço 

Tour de meio dia ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman em Cusco 

Tour de dia inteiro a Machu Picchu com almoço 

Trem ida e volta a Aguas Calientes  Seguro viagem Travel Ace Especial 

HOTÉIS SGL DBL TPL VALIDADE  2019 

Econômicos 2018 1706 1701 Jan a 15 Dec 

Turísticos 2082 1745 1741 Jan a 15 Dec 

Turísticos Superior 2257 1826 1810 Jan a 15 Dec 

Primeira 2454 1960 1937 Jan a 15 Dec 

Primeira Superior 2797 2151 2112 Jan a 15 Dec 

Luxo 3600 2586 2633 Jan a 15 Dec 

Luxo Superior 4125 2862 2817 Jan a 15 Dec 

Belmond Collec 6200 3910 3756 Jan a 15 Dec 

Para acessar o descritivo desse pacote, clique aqui  

TREM EXPEDITION Categoria Econômica, Turística e Turística Superior:  

Trem mais simples com poltronas de tecido e pequeno lanche servido a bordo. O teto é de vidro, o que possibilita uma vista 

panorâmica do passeio. 

TREM VISTADOME Categoria Primeira, Primeira Superior, Luxo e Luxo Superior:  

Bem parecido com o Expedition. O teto também é de vidro. A diferença é que as poltronas são de couro e o lanche é mais 

completo. 

Sugerimos upgrade para trem Vistadome nas categorias Econômica,Turística e Turística Sup. Acréscimo U$68 por pessoa. 

Importante: pacote calculado voando Avianca na classe O de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor 

ao seu cliente,nos peçam 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 e taxa IRRF, sob consulta.  Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de) U$100 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$27 
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PACOTE BASICO 
 

 

 

01º Dia - Rio / Lima 

Chegada à cidade de Lima, 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 / Cusco 

Traslado ao aeroporto para nossa saída com destino a Cusco. Na chegada, assistência e traslado ao hotel. 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 magnificência; Recinto de Ouro é seu nome em quechua e sua afetuosidade 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 mundialmente famosa Pedra dos Doze Ângulos. Seguiremos à Plaça de 

Armas para visitar a Catedral que alberga obras coloniais de incrível valor. 

04º Dia - Cusco 

De manhã, nos afastaremos das multidões para visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela cheia de colossais   

construções rodeada de belas paisagens em total comunhão com o entorno. Depois, continuamos ao centro de adoração 

Incaico de Qenqo, 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      

considerado um dos pilares da cosmo-visão andina. Tarde livre para desfrutar da cidade. 

05º Dia - Cusco / 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 íngreme 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. Não deixe de visitar a feira de 

artesanato do distrito. Provavelmente a melhor da região. À hora programada, retornaremos de trem e seremos trasladados 

ao hotel. Hospedagem em Cusco. 

06º Dia - Cusco / Rio 

Na hora estipulada, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil.  
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PACOTE BASICO COM PERNOITE EM MACHU PICCHU 
 

 

 

01º Dia - Rio / Lima 

Chegada à cidade de Lima, 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, cu-

jos 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 / Cusco 

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 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 

magnificência; Recinto de Ouro é seu nome em quechua e sua afetuosidade 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 mundialmente famosa Pedra dos Doze Ângulos.  Seguiremos à Plaça de Armas 

para visitar a Catedral que alberga obras coloniais de incrível valor. 

04º Dia - Cusco 

De manhã, nos afastaremos das multidões para visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela cheia de colossais cons-

truções rodeada de belas paisagens em total comunhão com o entorno. Depois, continuamos ao centro de adoração Incai-

co de Qenqo, 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 considerado um 

dos pilares da cosmo-visão andina. Tarde livre para desfrutar da cidade. 

05º Dia - Cusco / Machu Picchu  

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 íngreme 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. Hospedagem em um dos    

hotéis do distrito de Machu Picchu, o que nos permitirá ficar mais tempo neste povoado. 

06º Dia - Machu Picchu / Cusco  

Manhã livre. As entradas para Machu Picchu são limitadas, recomendamos realizar o pedido de entradas para dias posterio-

res no momento de realizar a reserva do pacote e assim evitar congestionamento ou falta de disponibilidade 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 aventura 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. Não deixe de visitar a feira de      

artesanato do distrito. Provavelmente a melhor da região. Em horário estabelecido, retornaremos de trem e seremos       

trasladados ao hotel. Hospedagem em Cusco. 

07º Dia - Cusco / Rio  

Na hora estipulada, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil.  
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PACOTE IMPÉRIO INCA 
 

 

 

 

01º Dia - Rio / Lima - Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel. A tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e ave-

nidas 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 - Café da manhã. De manhã, visitaremos o Santuário Arqueológico de Pachacamac. 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 administrativo, respeitando e adaptando as construções locais. 

Nele destaca o Templo do Sol, o Acllahuasi, o Palácio de Taurichumbi, a Praça dos Peregrinos, entre outros. Visitaremos também o Museu 

de Sitio para ter um panorama 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-colombina do século VII. Lá encontraremos tesouros exibidos nos mais prestigiosos 

museus do mundo. 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 ingressa-

remos 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.   

03º Dia - Lima / Cusco - 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 Cristóbal para desfrutar de uma vista panorâmica da cidade. Depois, visitare-

mos o Mercado de San Pedro, onde conheceremos mais de perto os produtos deste mercado que 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 afetuosidade ainda se sen-

te 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 mundialmente famosa Pedra dos Doze Ângulos. Seguiremos à Praça de Armas para visitar a 

Catedral que alberga obras coloniais de incrível valor. 

04º Dia - Cusco - De manhã, nos afastaremos das multidões para visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela cheia de colossais 

construções      rodeada de belas paisagens em total comunhão com o entorno. Depois, continuamos ao centro de adoração Incaico de 

Qenqo, 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 considerado um dos pilares da cosmo-visão andina. 

Tarde livre para desfrutar da cidade. 

05º Dia - Cusco / Vale Sagrado - O Vale Sagrado dos Incas nos recebe este dia. No caminho nos deteremos em Awanacancha, complexo 

onde conheceremos e poderemos alimentar a camélidos andinos como lhamas e alpacas, e povoadores locais nos mostrarão suas técnicas 

de tecelagem e tingido tecidos tradicionais. Chegaremos 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 durante a resistência inca e onde obteremos imagens de coleção. Hos-

pedagem no Vale Sagrado.  

06º Dia - Vale Sagrado / Machu Picchu - 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 íngreme 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, tere-

mos tempo para explorar a cidadela e almoçar em um dos restaurantes do lugar. Hospedagem em um dos hotéis do distrito de Machu 

Picchu, o que nos permitirá ficar mais tempo neste povoado. 

07º Dia - Machu Picchu / Cusco - Manhã livre. As entradas para Machu Picchu são limitadas, recomendamos realizar o pedido de entra-

das para dias posteriores no momento de realizar a reserva do pacote e assim evitar congestionamento ou falta de disponibilidade 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 aventura 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. Não deixe de visitar a feira de artesanato do distrito. Provavelmente a 

melhor da região. Em horário estabelecido, retornaremos de trem e seremos trasladados ao hotel. Hospedagem em Cusco. 

08º Dia - Cusco / Rio - Na hora estipulada, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil.  


