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PACOTE BÁSICO 

05 noites incluindo:  

Aéreo Rio/Lima/Cusco/Lima/Rio com Latam na classe V 

02 noites em Lima + 03 noites em Cusco com café da manhã na categoria selecionada 

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 Coris Vip 100 

BASICO COM PERNOITE EM MACHU PICCHU 

06 noites incluindo:  

Aéreo Rio/Lima/Cusco/Lima/Rio com Latam na classe V 

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

Calientes) com café da manhã na categoria selecionada 

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 Coris Vip 100 

HOTÉIS SGL DBL TPL VALIDADE 2022 

Econômicos 2032 1773 1773 Jan a 15 Dec 

Turísticos 2113 1812 1817 Jan a 15 Dec 

Turísticos Superior 2232 1884 1843 Jan a 15 Dec 

Primeira 2362 1980 1944 Jan a 15 Dec 

Primeira Superior 2714 2165 2129 Jan a 15 Dec 

Luxo 3430 2535 2661 Jan a 15 Dec 

Luxo Superior 3800 2741 2718 Jan a 15 Dec 

Bellmond Collection 5886 3806 3720 Jan a 15 Dec 

Descritivo do programa, clique aqui 

Descritivo do programa, clique aqui 

HOTÉIS SGL DBL TPL VALIDADE 2022 

Econômicos 1889 1701 1698 Jan a 15 Dec 

Turísticos 1976 1747 1746 Jan a 15 Dec 

Turísticos Superior 2075 1791 1771 Jan a 15 Dec 

Primeira 2206 1887 1873 Jan a 15 Dec 

Primeira Superior 2379 1986 1985 Jan a 15 Dec 

Luxo 3059 2303 2436 Jan a 15 Dec 

Luxo Superior 3315 2431 2448 Jan a 15 Dec 

Bellmond Collection 4526 3048 2874 Jan a 15 Dec 
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O MELHOR DO IMPÉRIO INCA 

07 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Lima/Cusco/Lima/Rio com Latam na classe V 

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

(Aguas Calientes) com café da manhã na categoria selecionada 

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 Valle 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 Coris Vip 100 

HOTÉIS SGL DBL TPL VALIDADE 2022 

Econômicos 2314 2023 2023 Jan a 15 Dec 

Turísticos 2393 2059 2059 Jan a 15 Dec 

Turísticos Superior 2512 2128 2085 Jan a 15 Dec 

Primeira 2711 2256 2212 Jan a 15 Dec 

Primeira Superior 3082 2463 2417 Jan a 15 Dec 

Luxo 3842 2863 2982 Jan a 15 Dec 

Luxo Superior 4426 3181 3153 Jan a 15 Dec 

Belmond Collection 6661 4339 4227 Jan a 15 Dec 

Descritivo do programa, clique aqui  

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$61 por pessoa. 

 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. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 

 Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Informações válidas para os 3 programas: 

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. 
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PACOTE BASICO 
 

 

 

01º Dia - Lima 

Chegada à cidade de Lima e traslado ao hotel. À tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade. 

Começamos com uma visita panorâmica pelo distrito de Miraflores. Iniciaremos no Parque do amor, onde observaremos a 

famosa escultura “el Beso”, do artista peruano Victor Delfin. Logo observaremos a impressionante Huaca Pucllana, centro 

cerimonial da cultura Lima. Visitaremos a Catedral de Lima e caminharemos ate o convento de Santo Domingo, os que 

foram transitados por San Martín de Porras e Santa Rosa de Lima no século XVII e onde seus restos mortais encontram – se 

agora. 

02º Dia - Lima 

Dia livre. 

03º Dia - Lima / Cusco 

Traslado ao aeroporto para nossa saída com destino a Cusco. Na chegada, traslado ao hotel. 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. 

04º 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. 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 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. Hospedagem em Cusco. 

06º Dia - Cusco 

Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços. 
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PACOTE BASICO COM PERNOITE EM MACHU PICCHU 
 

 

 

01º Dia - Lima 

Chegada à cidade de Lima e traslado ao hotel. A tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade. 

Começamos com uma visita panorâmica pelo distrito de Miraflores. Iniciaremos no Parque do amor, onde observaremos a 

famosa escultura “el Beso”, do artista peruano Victor Delfin. Logo observaremos a impressionante Huaca Pucllana, centro 

cerimonial da cultura Lima. Visitaremos a Catedral de Lima e caminharemos ate o convento de Santo Domingo, os que 

foram transitados por San Martín de Porras e Santa Rosa de Lima no século XVII e onde seus restos mortais encontram – se 

agora. 

02º Dia - Lima 

Dia livre. 

03º Dia - Lima / Cusco 

Traslado ao aeroporto para nossa saía a Cusco. Na chegada, traslado ao hotel. 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. 

04º 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 a “Atalaya de Puca Pucará e a Tambomachay, monumento de notável excelência arquitetônica, considerando um 

dos Pilares da cosmovisão 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 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. Hospedagem em um dos 

hoteis de Aguas calientes ou 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 

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. Em horário estabelecido, 

retornaremos de trem e seremos trasladados ao hotel. Hospedagem em Cusco. 

07º Dia - Cusco 

Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços. 
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01º Dia - Lima - Chegada à cidade de Lima e traslado ao hotel. A 

tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da 

cidade. Começamos com uma visita panorâmica pelo distrito de 

Miraflores. Iniciaremos no Parque do amor, onde observaremos a 

famosa escultura “el Beso”, do artista peruano Victor Delfin. Logo 

observaremos a impressionante Huaca Pucllana, centro cerimonial 

da cultura Lima. Visitaremos a Catedral de Lima e caminharemos 

ate o convento de Santo Domingo, os que foram transitados por 

San Martín de Porras e Santa Rosa de Lima no século XVII e onde 

seus restos mortais encontram – se agora. 

02º Dia - Lima - De manhã, visitaremos o Santuário Arqueológico 

de Pachacamac a só 30 km. ao sul de Lima. 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 organizados por técnicas. 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 ingressaremos 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. Hospedagem em Lima. 

03º Dia - Lima / Cusco - Traslado ao aeroporto para nossa saída a 

Cusco. Na chegada, traslado ao hotel. 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. 

04º 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. Tarde livre para desfrutar da cidade. 

05º 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. Hospedagem no Vale Sagrado. 

06º Dia - Valle 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 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. Hospedagem 

em um dos hoteis de Aguas Calientes ou 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 

entradas 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. Em horário 

estabelecido, retornaremos de trem e seremos trasladados ao 

hotel. Hospedagem em Cusco. 

08º Dia - Cusco 

Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos 

serviços. 

 

PACOTE IMPÉRIO INCA 


