20/07/2022

09 noites incluindo:
Aéreo Rio/Lima/Cusco//Puno/Lima/Rio com Latam na classe V
02 noites em Lima, 02 noites no Valle Sagrado, 03 noites em Cusco e 02 noites em Puno
com café da manhã na categoria selecionada
Serviços em Lima: traslados privativos de chegada e partida + city tour Patrimônio de Lima e Museu do Larco regular
Serviços privativos no Valle Sagrado: traslado aeroporto de Cusco/hotel Valle Sagrado + tour de dia
inteiro ao Povoado de Chinchero, Moray, Salinas de Maras e Fortaleza de Ollantaytambo com almoço +
traslado hotel Valle Sagrado/estação de trem Ollantaytambo (+ traslados das malas direto ao hotel em Cusco)
Trem Vistadome estação de Ollantaytambo/Distrito de Machu Picchu/Estação de Cusco
Serviços regulares no Distrito de Macchu Picchu: tour regular a cidadela de Machu Picchu
Serviços em Cusco: traslado privado estação de trem de Cusco/hotel + tour de meio dia ao Parque
Arqueológico de Sacsayhuaman regular + city tour regular + traslado hotel Cusco/terminal rodoviário privado +
ônibus regular até Puno, com almoço e visitas no caminho
Serviços em Puno: traslados privativos de chegada e partida + tour regular de dia inteiro com almoço
a Ilha de Uros e Taquile em lancha rápida
Seguro viagem Coris Vip 100.

Hotéis Lima/Valle Sagrado/Cusco/Puno

Categoria

DBL

TPL

SGL

Allpa/Sonesta/Casa Andina Plaza/Jose Antonio

Turística Sup

2638

2496

3560

Jan a 15 Mar

2655

2513

3589

16 a 31 Mar + Dec

2695

2551

3669

Apr a Nov

2896

2716

4063

Jan a 15 Mar

2945

2766

4120

16 Mar a Dec

3034

2854

4326

Jan+Feb

3132

2953

4502

Mar

3167

2975

4571

Apr a Dec

3744

3460

5750

08 Jan a Feb+Nov a 15 Dec

3818

3509

5898

Mar a 05 Apr

4020

3632

6290

06 Apr a Oct

5188

5291

7515

01 Jan a 15 Jan

4907

5004

7175

16 Jan a Mar

5175

5064

7678

Abr+Sep a 14 Dec

5437

5351

8017

Mai a Aug+15 a 31 Dec

Casa Andina Premium/Casa Andina Premium/Costa do Sol/Casa Andina
Premium
Courtyard Miraflores/Aranwa/El Mercado/Casa Andina Premium

JW Marriott/Sol y Luna/JW Marriott/GHL

Prim/Prim Sup

Luxo

Belmond Miraflores Park/Belmond Rio Sagrado/Belmond Monasterio/
Titilaka



Primeira

Luxo Plus

Validade 2022

Preço com o hotel Titilaka inclui pensão completa

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

20/07/2022

10 noites incluindo:
Aéreo Rio/Lima/Cusco//Puno/Lima/Rio com Latam na classe V
02 noites em Lima, 02 noites no Valle Sagrado, 01 noite no Distrito de Machu Picchu (com meia pensão),
03 noites em Cusco e 02 noites em Puno com café da manhã na categoria selecionada
Serviços em Lima: traslados privativos de chegada e partida + city tour Patrimônio de Lima e Museu do Larco regular
Serviços privativos no Valle Sagrado: traslado aeroporto de Cusco/hotel Valle Sagrado + tour de dia
inteiro ao Povoado de Chinchero, Moray, Salinas de Maras e Fortaleza de Ollantaytambo com almoço +
traslado hotel Valle Sagrado/estação de trem Ollantaytambo (+ traslados das malas direto ao hotel em Cusco)
Trem Vistadome estação de Ollantaytambo/Distrito de Machu Picchu/Estação de Cusco
Serviços regulares no Distrito de Macchu Picchu: tour regular a cidadela de Machu Picchu
Serviços em Cusco: traslado estação de trem de Cusco/hotel privado + tour de meio dia ao Parque
Arqueológicode Sacsayhuaman regular + city tour regular + traslado hotel Cusco/terminal rodoviário privado +
ônibus regular até Puno, com almoço e visitas no caminho
Serviços em Puno: traslados privativos de chegada e partida + tour regular de dia inteiro com almoço
a Ilha de Uros e Taquile em lancha rápida
Seguro viagem Coris Vip 100.
Hotéis Lima/Valle Sagrado/Distrito de
Machu Picchu/Cusco/Puno
Allpa/Sonesta/El Mapi/Casa Andina Plaza/Jose Antonio

Casa Andina Premium/Casa Andina Premium/ Casa del Sol/Costa del Sol/
Casa Andina Premium

Courtyard Miraflores/Aranwa/Sumaq/El Mercado/Casa Andina Premiun

JW Marriott/Sol y Luna/Inkaterra/JW Marriott/GHL

Belmond Miraflores Park/Belmond Rio Sagrado/Inkaterra/Belmond
Monasterio/Titilaka



Categoria

DBL

TPL

SGL

Tur Sup

2733

2575

3741

Jan a 15 Mar

2749

2591

3770

16 a 31 Mar + Dec

2790

2630

3850

Apr a Nov

3079

2852

4366

Jan a 15 Mar

3128

2901

4424

16 a 25 Mar

3142

2909

4456

26 Mar a Dec

3266

3099

4697

Jan+Feb

3364

3198

4873

Mar

3401

3220

4941

Apr a Dec

4063

3730

6254

08 Jan a Feb+Nov a 15 Dec

4136

3779

6402

Mar a 05 Apr

4322

3903

6775

06 Apr a Oct

5498

5562

8001

01 Jan a 15 Jan

5235

5274

7661

16 Jan a Mar

5483

5334

8164

Apr+Sep a 14 Dec

5746

5622

8503

Mai a Aug+15 a 31 Dec

Primeira

Prim/Prim Sup

Luxo

Luxo Plus

VALIDADE 2022

Preço com o hotel Titilaka inclui pensão completa

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

20/07/2022

PERU PARA EXPERTSCOM LAGO TITICACA - 09 noites
01º Dia - Lima
Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel. Restante do dia livre.
02º Dia - Lima
Um exclusivo e intenso recorrido no Centro Histórico de Lima, nos
levará a conhecer e admirar as relíquias arquitetônicas que formam parte desta Lima antiga, que foi reconhecida pela UNESCO
como Patrimônio Cultural da Humanidade. O Convento de Santo
Domingo, é o início desta magnífica experiência. Sua construção
se iniciou durante a fundação de Lima, e foi o lugar onde se deu
início à Universidade de San Marcos, a mais antiga da América. No
interior do convento, o tempo parece haver se detido. O coro, os
assentos mais antigos do país e a biblioteca, com 25.000 livros
dos dominicanos, alguns deles impressos no século XV, têm um
valor histórico incalculável. O Convento de Santo Domingo foi reconhecido pelos santos de Lima, e onde hoje descansam os restos
de San Martín de Porres, San Juan Masías e Santa Rosa de Lima.
Logo caminharemos até a Catedral de Lima, cruzando pela Praça
Maior, e em frente ao Palácio do Governo e Municipal. Ingressaremos a Catedral, joia de arte religiosa e participe da história de
Lima. No interior, as obras de arte nos aproximarão aos momentos que Lima viveu no passado. Logo, nos dirigiremos até o Museu
Larco, localizado a 30 minutos do centro de Lima. O museu foi
reconhecido pelo Prêmio Traveller´s Choice de Tripadvisor como
um dos melhores museus do mundo. Nas diferentes salas do museu se pode apreciar toda a beleza das culturas do antigo Peru. O
depósito é um dos lugares que impressiona pela quantidade de
peças, que representam caras, objetos, frutas, aves, e outras coisas que foram parte da vida cotidiana. Retorno ao hotel.
03º Dia - Lima / Cusco / Valle Sagrado
Traslado ao aeroporto para nossa saída a Cusco. Na chegada, assistência e traslado até o Valle Sagrado. Restante do dia livre para
se aclimatar à altura e curtir o hotel.
04º Dia - Valle Sagrado
Saída para visitar o Valle Sagrado dos Incas. Povoado de Chinchero, Moray onde a vista é impressionante. Sua altitude recria 20
diferentes tipos de microclima, 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 Valle é imponente e imperdível para um
cartão postal espetacular do Valle 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 - Valle Sagrado / Machu Picchu / Cusco
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 In-

cas, 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.
06º Dia - Cusco
De manhã, 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 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
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 cosmovisão
andina.
Tarde
livre
para
desfrutar
da
cidade.
08º Dia - Cusco / Puno
Traslado ao terminal rodoviário para embarque em ônibus regular
com destino a Puno, com almoço e visita a Andahuaylillas, Checacupe, Raqchi e Pukara no caminho. Chegada e traslado ao hotel.
09º Dia - Puno
Vamos conhecer o lago Titicaca em uma excursão de dia
completo. 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 suas tradições e nos receberão com suas
coloridas vestes típicas. Aproveitem a oportunidade para explorar
a ilha e surpreender-se com as belas vistas do lago. Teremos um
almoço tipo box lunch na ilha. À tarde, retornaremos à cidade.
10º Dia - Puno
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos
serviços.

20/07/2022

PERU PARA EXPERTS COM LAGO TITICACA - 10 noites
01º Dia - Lima
Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel. Restante do dia livre.
02º Dia - Lima
Um exclusivo e intenso recorrido no Centro Histórico de Lima, nos
levará a conhecer e admirar as relíquias arquitetônicas que formam parte desta Lima antiga, que foi reconhecida pela UNESCO
como Patrimônio Cultural da Humanidade. O Convento de Santo
Domingo, é o início desta magnífica experiência. Sua construção
se iniciou durante a fundação de Lima, e foi o lugar onde se deu
início à Universidade de San Marcos, a mais antiga da América. No
interior do convento, o tempo parece haver se detido. O coro, os
assentos mais antigos do país e a biblioteca, com 25.000 livros dos
dominicanos, alguns deles impressos no século XV, têm um valor
histórico incalculável. O Convento de Santo Domingo foi reconhecido pelos santos de Lima, e onde hoje descansam os restos de San
Martín de Porres, San Juan Masías e Santa Rosa de Lima. Logo
caminharemos até a Catedral de Lima, cruzando pela Praça Maior,
e em frente ao Palácio do Governo e Municipal. Ingressaremos a
Catedral, joia de arte religiosa e participe da história de Lima. No
interior, as obras de arte nos aproximarão aos momentos que Lima viveu no passado. Logo, nos dirigiremos até o Museu Larco,
localizado a 30 minutos do centro de Lima. O museu foi reconhecido pelo Prêmio Traveller´s Choice de Tripadvisor como um dos
melhores museus do mundo. Nas diferentes salas do museu se
pode apreciar toda a beleza das culturas do antigo Peru. O depósito é um dos lugares que impressiona pela quantidade de peças,
que representam caras, objetos, frutas, aves, e outras coisas que
foram parte da vida cotidiana. Retorno ao hotel.
03º Dia - Lima / Cusco / Valle Sagrado
Traslado ao aeroporto para nossa saída a Cusco. Na chegada, assistência e traslado até o Valle Sagrado. Restante do dia livre para
se aclimatar à altura e curtir o hotel.
04º Dia - Valle Sagrado
Saída para visitar o Valle Sagrado dos Incas. Povoado de Chinchero, Moray, onde a vista é impressionante. Sua altitude recria 20
diferentes tipos de microclima, 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 Valle é imponente e imperdível para um
cartão postal espetacular do Valle 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 - Valle Sagrado / Machu Picchu
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). 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. Podemos realizar uma segunda visita opcional a Machu Picchu ou a Huayna Picchu. Deve-se considerar que os lugares
para realizar a subida são limitados e recomendamos que a reserva seja feita previamente. Não deixe de visitar a feira de artesanato do distrito, que provavelmente é a melhor da região. Em horário
estabelecido, retornaremos de trem e seremos trasladados ao hotel. Hospedagem em Cusco.
07º 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 cidade 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 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.
08º 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 cosmovisão
andina. Tarde livre para desfrutar da cidade.
09º Dia - Cusco / Puno
Traslado ao terminal rodoviário para embarque em ônibus regular
com destino a Puno, com almoço e visita a Andahuaylillas, Checacupe, Raqchi e Pukara no caminho. Chegada e traslado ao hotel.
10º Dia - Puno
Vamos conhecer o lago Titicaca em uma excursão de dia completo.
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
suas tradições e nos receberão com suas coloridas vestes típicas.
Aproveitem a oportunidade para explorar a ilha e surpreender-se
com as belas vistas do lago. Teremos um almoço tipo box lunch na
ilha. À tarde, retornaremos à cidade.
11º Dia - Puno
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos
serviços.

