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10 noites incluindo: 

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

02 noites em Lima, 02 noites em Arequipa e 04 noites em Cusco (todos com café) 

02 noites no Trem Belmond Andean Explorer, Arequipa-Puno-Cusco, com all inclusive 

Serviços privativos em Lima: traslados de chegada e partida + city tour 

Serviços privativos em Arequipa: traslados de chegada e partida + city tour com Monastério de Santa Catalina 

Serviços privativos em Cusco: traslados de chegada e partida + city tour 

 Seguro viagem Travel Ace Especial 

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): Avianca  U$100 

Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$33 

Hotéis Lima / Valle Sagrado / Distrito de Machu Picchu / Cusco Categoria DBL SGL VALIDADE 

Belmond Miraflores Park/JW Marriott El Convento/Libertador Luxo 5096 8378 Nov a 19 Dec 

JW Marriott/JW Marriott El Convento/Libertador Luxo 5148 8480 Nov a 19 Dec 

Belmond Miraflores Park/Inkaterra La Casona/Libertador Luxo 5285 8756 Nov a 19 Dec 

Hotel B/Belmond Monasterio/Libertador Luxo 5707 9600 Nov a 19 Dec 

Belmond Miraflores Park/Belmond Monasterio/Libertador Luxo 5723 9630 Nov a 19 Dec 

Belmond Miraflores Park/Belmond Palacio Nazares/Libertador Luxo 6166 10511 Nov a 19 Dec 

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 

 

PARA ACESSAR O DESCRITIVO DESTE PACOTE, CLIQUE AQUI
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PERU COM TREM BELMOND ANDEAN EXPLORER 

 

01º Dia - Rio / Lima 

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

02º Dia - Lima 

Pela manhã, 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 se-

pultados seus restos. Retorno ao hotel 

03º Dia - Lima / Arequipa 

Traslado ao aeroporto para nossa saída a Arequipa.  Chegada, recepção e traslado ao hotel. 

04º Dia - Arequipa 

A Cidade Branca  nos abre suas portas num recorrido que inicia no maravilhoso bairro colonial de San Lázaro, lugar de fundação de Are-
quipa . Desde ai , caminharemos  através das suas pitorescas ruas  decoradas de gerânios e logo nos dirigiremos até o Mirados de   Car-
men Alto, que  nos deleita com  uma bela paisagem de  terraços agrícolas e de onde poderemos  observar os três vulcões   principais que 
rodeiam a cidade Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos  até o bairro colonial de Yanahuara , famoso pela sua igreja construída  ao 
estilo andaluz e seu mirador , levantados com uma bela arquitetura e rodeados de arcos de  sillar . Logo , visitaremos ao Mosteiro de Santa 
Catalina  impressionante monumento religioso que esteve fechado por uns 400 anos ; com estreitas ruas , praças e jardins , nos lembra aos 
bairros antigos de Sevilla ou Granada. Finalmente  , nos dirigiremos a Praça da Armas , onde poderemos observar a Catedral e os arcos 
que rodeiam a Praça . Iremos finalmente a Igreja da Companhia de Jesus , fundada no século XVII pelos jesuítas  , se destacam seus  claus-
tros e a famosa Cúpula de San Ignacio. 

05º Dia - Arequipa (Embarque trem Belmond Andean Explorer) 
Café da manhã no Hotel. Tempo livre para aproveitar a cidade. No horário previsto, traslado privativo a estação de Arequipa e embarque 
no trem Belmond Andean Explorer para seguir na rota Arequipa - Puno - Cusco. Acomodação e inicio da viagem para Puno. Antes do jan-
tar desfrute de um lugar aconchegante onde você poderá conhecer pessoas de todo o mundo, enquanto o trem continua para o Lago 
Titicaca. Jantar e pernoite a bordo em rota. 

06º Dia -  Puno  

Acorde cedo para apreciar o nascer do sol através do Lago Titicaca, antes de desfrutar do café da manhã. As excursões de hoje exploram a 
beleza eclética e a rica diversidade de vida no Lago Titicaca, o maior lago da América do Sul e lar de muitas ilhas. Primeiro faremos um 
passeio de barco tradicional para as Ilhas Uros, impressionantes terras artificiais cuidadosamente criadas a partir de juncos que estão cons-
tantemente sendo reabastecidos. Continuação para ilha Taquile, uma bela ilha com um modo de vida mal tocado pelo tempo. Desfrute de 
um almoço privativo, com demonstrações de dançarinos tradicionais e trabalhos artesanais. Volte para o trem para o chá e após as 19h 
jantar, antes da ultima e merecida noites noite de descanso a bordo do trem.  

07º Dia -  Puno - Cusco (Desembarque trem Belmond Andean Explorer) 
Amanhecemos em Maranguani e café da manhã. Em horário determinado saída para visitar Raqchi, que foi um ponto de controle impor-
tante para os incas, é hoje um fascinante sítio arqueológico repleto de história. Retorno ao trem e seguiremos a Cusco. Chegada na esta-
ção, traslado ao hotel. 

08º Dia - Cusco 

Saída para 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 conheceremos mais de perto os produtos deste mercado que abastece à cida-

de inteira. Seguimos para o Templo de Koricancha que 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, também conheceremos a Igreja 

de Santo Domingo. Desde San Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o palá-

cio Inca Roca, hoje o Palácio Arzobispal, teremos tempo para admirar a mundialmente famosa Pedra dos Doze Ângulos. Seguiremos à Pra-

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

09º Dia - Cusco 

Dia livre. Sugerimos como opcional, 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. 

10º Dia - Cusco 

Dia livre. 

11º Dia -  Cusco / Rio 

Em horário à combinar, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Rio de Janeiro.  


