02/06/2017

PERU PARA EXPERT com TREM ANDEAN EXPLORER
Pacote de 11 noites incluindo:
Aéreo Rio/Lima/Cusco//Arequipa/XLima/Rio voando Avianca, na classe P*
02 noites em Lima, 02 noites no Valle Sagrado, 03 noites em Cusco e 02 noites em Arequipa (todos com café)
Serviços em Lima: Traslados privativos de chegada e partida + City Tour regular
Serviços privativos no Valle Sagrado: Traslado aeroporto de Cusco ao hotel Vale Sagrado + Tour de dia inteiro a
Moray, Salinas de Maras, Pisac e Fortaleza de Ollantaytambo com almoço + Tour de dia inteiro a Machu Pichu
em trem Vistadome (sem almoço) e serviços regulares + traslados da estação Poroy ao hotel em Cusco
Serviços regulares em Cusco: City Tour de meio dia + Tour de meio dia ao Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman + Traslado hotel Cusco a estação Wanchaq
Programa 02 noites trem Andean Explorer com pensão completa
Serviços em Arequipa: Traslados privativos de chegada e partida + City Tour regular de meio dia
e Monastério Santa Catalina
Seguro viagem Travel Ace Especial

PROGRAMA PERUVIAN HIGHLANDS: Cusco - Puno - Arequipa
Hotéis Lima / Valle Sagrado / Cusco / Arequipa
Courtyard by Marriott (Std) / Aranwa Sacred Valley (Colonial)
/ Costa del Sol Ramada (Colonial) / Casa Andina Private
Collection (Superior)
Belmond Miraflores Park (City view) / Belmond Rio Sagrado
(Deluxe terrace) / Belmond Monasterio (Superior) / Libertador
Cuidad Blanca (Superior)

Cabine
Bunk Bed
Twin
Jr Suite
Deluxe
Bunk
Twin
Jr Suite
Deluxe

DBL
4234
4466
4689
4911
5300
5532
5754
5976

SGL
6552
6962
7350
7739
8680
9089
9478
9867

Validade
Apr a Dec

Apr a Dec

PROGRAMA ANDEAN PLAINS & ISLAND OF DISCOVERY: Arequipa - Puno - Cusco
Hotéis Lima / Valle Sagrado / Cusco / Arequipa
Courtyard by Marriott (Std) / Aranwa Sacred Valley (Colonial)
/ Costa del Sol Ramada (Colonial) / Casa Andina Private
Collection (Superior)
Belmond Miraflores Park (City view) / Belmond Rio Sagrado
(Deluxe terrace) / Belmond Monasterio (Superior) / Libertador
Cuidad Blanca (Superior)

Cabine
Bunk Bed
Twin
Jr Suite
Deluxe
Bunk
Twin
Jr Suite
Deluxe

DBL
4001
4196
4387
4576
5067
5262
5452
5641

SGL
7403
7072
6742
6397
9531
9199
8870
8524

Validade
Apr a Dec

Apr a Dec

 Importante: Os pacotes estão calculados voando Avianca na classe P de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor
ao seu cliente, peça para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data da viagem solicitada.
Extensão ao Valle e Cañon del Colca com 1 noite no Hotel Colca Lodge com café da manhã:
U$480 Dbl | U$860 Sgl (somente no programa Peruvian Highlands)
Inclui desembarque do Trem Andean Explorer e traslado ao Hotel, 2 almoços, Tour ao Cañon de Colca e
avistamento dos Condores dos Andes e traslado até o Hotel em Arequipa.
Consulte-nos sobre pernoite no Distrito de Machu Picchu, programa reduzido, opcionais e noites extras.
 Preços em dólares, por pessoa, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
 Forma de pagamento e taxa IRRF, sob consulta.
 Taxas de embarque pagas junto à entrada em torno de U$100.
 Seguro incluído para passageiros até 70 anos. Acréscimo para maiores U$32
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PROGRAMA PERUVIAN HIGHLANDS - 12 noites
01º Dia (Quinta feira) - Rio / Lima
Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Acomodação.
02º Dia - Lima
Café da manhã. De 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 sepultados seus restos. Retorno ao hotel
03º Dia - Lima / Cusco - Vale Sagrado
Café da manha. Traslado ao aeroporto para nossa saída a Cusco. Na chegada, assistência e traslado até o Vale Sagrado. Restante do dia
livre para se aclimatar à altura e curtir o hotel.
04º Dia - Vale Sagrado
Café da manhã. Saída para visitar o Vale Sagrado dos Incas. Começaremos pelo tradicional Mercado de Pisac, onde teremos tempo livre
para comprar artesanatos. Continuaremos ate 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 época colonial.
O contraste dos poços brancos com o verde do vale é imponente e imperdível 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 técnica com que os incas
trabalhavam a pedra. Retorno ao hotel.
05º Dia - Vale Sagrado - Machu Picchu - Cusco
Café da manhã. Traslado até a estação de trem de Ollantaytambo. Partiremos de trem para conhecer uma das 7 Maravilhas do Mundo Moderno. 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 (almoço não incluído). Não deixe de visitar a feira de artesanato do distrito. Em horário estabelecido, partida em trem a Cusco. Chegada e traslado ao hotel.
06º Dia - Cusco
Café da manhã. Saída para tour 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 cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha nos recebe com toda sua magnificência; Recinto de Ouro é seu nome em Quechua e sua
suntuosidade 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 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 abriga obras coloniais de incrível valor.
07º Dia - Cusco
Café da manhã. 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.
08º Dia - Cusco - Puno (Embarque trem Belmond Andean Explorer)
Café da manhã. Traslado privativo à estação de Wanchaq e embarque no trem Belmond Andean Explorer para seguir na rota Cusco - Puno
- Arequipa (partida prevista às 11h). Acomodação e inicio da viagem para Puno. Almoço a bordo em um dos elegantes vagões restaurante.
Desembarque para visitar Raqchi, que foi um ponto de controle importante para os incas, é hoje um fascinante sítio arqueológico repleto
de história. Volte para o trem a tempo para o chá. Contemple o sensacional pôr-do-sol sobre a cadeia montanhosa de La Raya, antes do
jantar. A noite, desfrute de um ambiente aconchegante onde você poderá conhecer pessoas de todo o mundo, enquanto o trem continua
para o Lago Titicaca.
09º Dia - Puno - Arequipa
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. Seguimos para Arequipa.
Após às 19h jantar, antes da merecida noite de descanso.
10º Dia - Arequipa (Desembarque trem Belmond Andean Explorer)
Café da manhã a bordo bem cedo às margens da Laguna Saracocha. Depois visitaremos as cavernas Sumbay, local com pinturas fascinantes que se estima ter quase 8.000 anos de idade. Retorno ao trem para o almoço enquanto o trem continuam até Arequipa. Desembarque
do trem e traslado privativo ao Hotel. Acomodação no Hotel para descanso.
11º Dia - Arequipa
Café da manhã no 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 através 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 de onde podemos observar os
três vulcões 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 seu mirante, erguidos com uma bela arquitetura 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 até a Praça de Armas, onde poderemos observar a Catedral
e os arcos que rodeiam a praça, para finalmente visitar a Igreja da Companhia de Jesus, fundada no século XVII por jesuítas.
12º Dia - Arequipa / Rio
Café da manhã no hotel e em hora a combinar traslado ao aeroporto para voar de retorno ao Brasil.
Nota: Consulte valor de opcional para deixar desembarcar do trem no Km 93 em Cañahuas e continuar a explorar o Colca Canyon. Uma vasta área de beleza
deslumbrante e um dos canyons mais profundos do mundo, você vai encontrar inúmeros exemplos de arquitetura inca e pré-Inca ao lado de alpacas, águias
e o poderoso condor andino.
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PROGRAMA ANDEAN PLAINS & ISLAND OF DISCOVERY - 12 noites
01º Dia (Terça feira) - Rio / Lima
Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Acomodação.
02º Dia - Lima
Café da manhã. De 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 sepultados seus restos. Retorno ao hotel
03º Dia - Lima / Arequipa
Café da manha. Traslado ao aeroporto para nossa saída a Arequipa. Chegada, recepção e traslado privativo ao Hotel. Acomodação.
04º Dia - Arequipa
Café da manhã no 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 através 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 de onde podemos observar os
três vulcões 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 seu mirante, erguidos com uma bela arquitetura 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 até a Praça de Armas, onde poderemos observar a Catedral
e os arcos que rodeiam a praça, para finalmente visitar a Igreja da Companhia de Jesus, fundada no século XVII por jesuítas.
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 jantar 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 constantemente 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 importante para os incas, é hoje um fascinante sítio arqueológico repleto de história. Retorno ao trem e seguiremos a Cusco. Chegada na estação Wanchaq, assistência e traslado até o Valle Sagrado. Restante do dia livre para se aclimatar à altura e curtir o hotel.
08º Dia - Vale Sagrado
Café da manhã. Saída para visitar o Vale Sagrado dos Incas. Começaremos pelo tradicional Mercado de Pisac, onde teremos tempo livre
para comprar artesanatos. Continuaremos ate 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 época colonial.
O contraste dos poços brancos com o verde do vale é imponente e imperdível 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 técnica com que os incas
trabalhavam a pedra. Retorno ao hotel.
09º Dia - Vale Sagrado - Machu Picchu - Cusco
Café da manhã. Traslado até a estação de trem de Ollantaytambo. Partiremos de trem para conhecer uma das 7 Maravilhas do Mundo Moderno. 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 (almoço não incluído). Não deixe de visitar a feira de artesanato do distrito. Provavelmente a melhor da região. Em horário estabelecido, partida em trem a Cusco. Chegada e traslado ao hotel.
10º Dia - Cusco
Café da manhã. Saída para tour 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 cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha nos recebe com toda sua magnificência; Recinto de Ouro é seu nome em Quechua e sua
suntuosidade 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 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 abriga obras coloniais de incrível valor.
11º Dia - Cusco
Café da manhã. 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.
12º Dia - Cusco
Café da manhã. Pela manhã, na hora estipulada, traslado privativo ao aeroporto para seguir em voo de retorno ao Brasil.
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PERU PARA EXPERT com TREM ANDEAN EXPLORER
Pacote de 6 noites incluindo:

Aéreo Rio/XLima/Cusco//Juliaca/XLima/Rio voando Avianca, na classe P
03 noites em Cusco e 2 noites em Puno (todos com café)
Serviços em Cusco: Traslado privativo aeroporto - Hotel - Estação de trem Wanchaq + City Tour meio dia

+ Tour de meio dia ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman
Programa 1 noite trem Andean Explorer com pensão completa
Serviços em Puno: Traslado estação de trem de Puno - Hotel - Aeroporto Juliaca +
Tour de dia inteiro Ilhas Flutuantes dos Uros e Isla Taquile com almoço (lancha semi veloz)
Seguro viagem Travel Ace Especial
PROGRAMA SPIRIT OF THE WATER: Cusco - Puno
Hotéis Cusco / Puno
Costa del Sol Ramada (Colonial) /
Casa Andina Private Collection Puno (Superior)

Belmond Hotel Monasterio (Superior) /
Libertador Lago Titicaca (Superior)

Cabine
Bunk Bed
Twin
Jr Suite
Deluxe
Bunk
Twin
Jr Suite
Deluxe

DBL
1969
2061
2152
2239
2590
2682
2773
2860

SGL
3006
3168
3324
3475
4212
4374
4531
4682

Validade
Apr a Dec

Apr a Dec

PROGRAMA SPIRIT OF THE ANDES: Puno - Cusco
Hotéis Cusco / Puno
Costa del Sol Ramada (Colonial) /
Casa Andina Private Collection Puno (Superior)

Belmond Hotel Monasterio (Superior) /
Libertador Lago Titicaca (Superior)

Cabine
Bunk Bed
Twin
Jr Suite
Deluxe
Bunk
Twin
Jr Suite
Deluxe

DBL
1877
1958
2034
2109
2498
2579
2655
2730

SGL
2844
2984
3114
3243
4050
4190
4320
4450

Validade
Apr a Dec

Apr a Dec

 Importante: Os pacotes estão calculados voando Avianca na classe P de baixa temporada. Sugerimos que antes
de informar o valor ao seu cliente, peça para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma
na data da viagem solicitada.
 Preços em dólares, por pessoa, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
 Forma de pagamento e taxa IRRF, sob consulta.
 Taxas de embarque pagas junto à entrada em torno de U$100,
 Seguro incluído para passageiros até 70 anos. Acréscimo para maiores U$20
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PROGRAMA SPIRIT OF THE WATER - 6 noites
01º Dia (Sábado) - Rio / Lima / Cusco
Embarque em voo com conexão. Chegada à cidade de Cusco, assistência e traslado ao hotel. Restante do dia livre para aclimatação.
02º Dia - Cusco
Café da manhã. Saída para tour 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 cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha nos recebe com toda sua magnificência; Recinto de Ouro é seu nome em Quechua e sua
suntuosidade 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 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 abriga obras coloniais de incrível valor.
03º Dia - Cusco
Café da manhã. 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.
04º Dia - Cusco (Embarque trem Belmond Andean Explorer)
Café da manhã. Na hora prevista, traslado privativo a estação de Wanchaq e embarque no trem Belmond Andean Explorer para seguir na
rota Cusco - Puno. Acomodação e inicio da viagem. Almoço a bordo em um dos elegantes vagões restaurante. Especialidades andinas refinadas são servidas com um toque contemporâneo. Desembarque para visitar Raqchi, que foi um ponto de controle importante para os
incas, é hoje um fascinante sítio arqueológico repleto de história. Volte para o trem a tempo para o chá. Contemple o sensacional pôr-dosol sobre a cadeia montanhosa de La Raya, antes do jantar. Após o jantar, desfrute de um lugar aconchegante onde você poderá conhecer
pessoas de todo o mundo, enquanto o trem continua para o Lago Titicaca.
05º Dia - Puno (Desembarque trem Belmond Andean Explorer)
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. Chegada na estação do
Lago Titicaca e desembarque. Traslado privativo ao hotel e acomodação.
06º Dia - Puno
Café da manhã. Pela manhã saída para conhecer o lago Titicaca em uma excursão de dia completo. Começamos 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. Vamos explorar a ilha e surpreender-nos com as
belas vistas do lago. Teremos um almoҫo tipo box lunch na ilha. À tarde, retornaremos à cidade.
07º Dia - Puno / Rio
Café da manhã no hotel e em hora a combinar traslado ao aeroporto para voar de retorno ao Brasil.

PROGRAMA SPIRIT OF THE WATER - 6 noites
01º Dia (Sábado) - Rio / Lima / Puno
Embarque em voo com conexão. Chegada à cidade de Puno, assistência e traslado ao hotel. Restante do dia livre para aclimatação.
02º Dia - Puno
Café da manhã. Pela manhã saída para conhecer o lago Titicaca em uma excursão de dia completo. Começamos 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. Vamos explorar a ilha e surpreender-nos com as
belas vistas do lago. Teremos um almoҫo tipo box lunch na ilha. À tarde, retornaremos à cidade.
03º Dia - Puno (Embarque trem Belmond Andean Explorer)
Café da manhã. Na hora prevista, traslado privativo a estação lago Titicaca e embarque no trem Belmond Andean Explorer para seguir na
rota Puno - Cusco. Acomodação e inicio da viagem. Almoço a bordo em um dos elegantes vagões restaurante. Visita e contemple o sensacional pôr-do-sol sobre a cadeia montanhosa de La Raya, antes do jantar. Após o jantar, desfrute de um lugar aconchegante onde você
poderá conhecer pessoas de todo o mundo, enquanto o trem continua para Cusipata.
04º Dia - Cusco (Desembarque trem Belmond Andean Explorer)
Café da manhã a bordo. Chegada na estação Wanchaq e desembarque. Assistência e traslado privativo ao hotel para acomodação. Restante do dia livre para aclimatação.
05º Dia - Cusco
Café da manhã. Saída para tour 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 cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha nos recebe com toda sua magnificência; Recinto de Ouro é seu nome em Quechua e sua
suntuosidade 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 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 abriga obras coloniais de incrível valor.
06º Dia - Cusco
Café da manhã. 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.
07º Dia - Cusco / Rio
Café da manhã no hotel e em hora a combinar traslado ao aeroporto para voar de retorno ao Brasil.

