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Maravilhas 

do Peru 

Saída: 06/06/2020 

Período: 06 a 13/06/2020 

Duração: 08 dias e 07 noites 

ROTEIRO 
 

1° dia - Cidade de Origem / Cusco 
Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 3 horas de 
antecedência) para embarque com destino a Cusco com conexão em Lima. Chegada e 
transfer ao hotel. Acomodação e restante do dia livre para aclimatação a altura de 
3.400 metros. Aconselha-se para o primeiro dia, descanso, alimentação leve, ingestão 
de líquidos em abundância e balas de limão. 
 
2° dia - Cusco 
Em horário oportuno, emocionante passeio pela cidade, desde a Catedral até a Praça das 
Armas, passando pelo Convento de Santo Domingo, construído sobre o famoso Templo 
de Koricancha,visitando também ruínas Incas como Fortaleza de Sacsayhuamán e 
Tambomachay, este último um sitio arqueológico, este último um sitio arqueológico, 
também conhecido como Baños del Inca, destinado ao culto da água e que para o chefe 
do Império Inca pudesse descansar. A noite sugerimos uma caminha pela Praça de 
Armas finalizando com um jantar dentre as muitas opções a sua volta. 
 
3° dia - Cusco / Vale Sagrado dos Incas / Águas Calientes 
Passeio pelas férteis campinas do chamado Vale Sagrado de Urubamba visitando as 
construções e templos mais importantes do império Incaico. Iniciando pelo tradicional 
povado de Pisac, com seu colorido e abundante mercado de artesanato, onde teremos a 
oportunidade de observar e comprar o mais variado artesanato e jóias típicas 
Cusquenha. Almoço tipo buffet (incluído) em restaurante típico local. Seguindo o passeio 
cruzando os típicos povoados de Yucay, Lamay e Urubamba. Visitando o povoado de 
Ollanta, onde se encontra a Fortaleza de Ollantaytambo, com suas enormes terraças e 
templos Incas. Em horário oportuno, transfer à estação de trem para embarque com 
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destino a Águas Calientes. Chegada e caminhada até o hotel. Acomodação e restante do 
dia livre. 
 
Observação: Os hotéis, conforme disponibilidade, normalmente reservam um espaço 
para guarda de bagagens. Sugerimos neste dia, devido ao limite de peso no trem, 
deixarem a bagagem maior no hotel e levarem apenas o necessário para uma noite. 
 
4° dia - Águas Calientes / Machu Picchu / Cusco 
Em horário oportuno, liberação dos apartamentos e passeio a cidade perdida dos Incas, 
Machu Picchu. Por 400 anos escondida entre as montanhas e floresta tropical, centro de 
culto e observação astronômica. Visita guiada ao mágico santuário, percorrendo seus 
principais atrativos como: Templo de Las Tres Ventanas, Plaza Sagrada, El Intihuatana, 
Palácio Real, El Condor, La Piedra Sagrada entre outras construções de requintada 
perfeição. Almoço livre. A tarde retorno a Cusco e acomodação no hotel. restante da 
noite livre. 
 
5° dia - Cusco / Puno 
Após café da manhã desocupação do hotel e viagem rodoviária à Puno onde pode-se 
admirar a suave e impressionante subida. Esta parte da viagem permitirá desfrutar das 
diferentes paisagens naturais das alturas andinas, tais como pequenos povoados e 
rebanhos de lhamas, vicuñas, alpacas entre outros auquénidos. Almoço (incluído) em 
restaurante durante o trajeto. Podendo visualizar também a magnífica presença dos 
Andes, rodeado por profundos vales. Previsão de chegada em Punopelo final da tarde. 
Acomodação no hotel e restante do dia livre para aclimatação a altura de 3.860 metros 
acima do nível do mar. 
 
6° dia - Puno / Lago Titicaca / Lima 
Em horário oportuno, saída até as margens do Lago Titicaca, para visitar Los Uros. Um 
surpreendente conjunto de ilhas flutuantes feitas de totora, habitadas por povos 
indígenas descendentes de uma das culturas mais antigas da América, cuja atividade 
principal é a pesca, caça e elaboração de tecidos. Em horário oportuno, passeio a Ilha de 
Taquile, uma comunidade que aparentemente parou no tempo, também conhecida como 
"a ilha dos tecedores", é impossível passar ela sem observar a arte e cor de seus 
famosos teares e vestuarios estampados com desenhos relacionados a sua vida diária 
(almoço tipo piquenique incluso sem bebidas). Em horário determinado, transfer ao 
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aeroporto para embarque com destino a Lima - a cidade dos reis, uma cidade onde o 
passado se mistura com o presente. Onde palácios, monastérios e conventos coloniais 
convivem em assombrosa harmonia com modernas edificações e as mais 
impressionantes e milenares "Huacas" pré-Incas. Chegada e transfer ao hotel para 
acomodação. 
 
7° dia - Lima 
Em horário oportuno, city tour pela Lima moderna e colonial. Inclui um lindo passeio 
pela Praça de Armas, pela Catedral, o Palacio do Governo e Palacio Torre Tagle. 
Também conhecendo Miraflores e San Isidro, dois dos mais modernos e bonitos bairros 
da capital, entre outros atrativos. Restante do dia livre. A noite sugerimos um jantar 
show com apresentações de danças e folclore peruano no Dama Juana. 
 
8° dia - Lima / Cidade de Origem 
Café no hotel e liberação dos apartamentos até as 12h. Restante do dia livre. Sugerimos 
visita ao Museu do Ouro e/ou ou visita ao Mudeo Larco. É possível adquirir um passeio de 
dia inteiro também. Em horário oportuno, transfer ao aeroporto para embarque com 
destino a cidade de origem. 

O Pacote Inclui: 
 

- Passagens aéreas; 
- 03 noites em Cusco com café da manhã; 
- 01 noite em Águas Calientes com café da manhã; 
- 01 noite em Puno com café da manhã; 
- 02 noites em Lima com café da manhã; 
- Transfers aeroportos / hotéis / aeroportos; 
- Todas as entradas no lugares visitados; 
- City tour em Cusco e Ruinas Próximas; 
- Feira de Pisac e Fortaleza de Ollantaytambo com almoço (sem bebidas); 
- Tour guiado em Machu Picchu; 
- Ticket Trem Expedition ou similar; 
- Transporte rodoviário Cusco / Puno com visitas e almoço (sem bebidas); 
- Tour ao Lago Titicaca (Los Uros) e Ilha Taquile com almoço (sem bebidas); 
- City tour panorâmico pela Lima Moderna e Colonial; 
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- Seguro Viagem 
- Acompanhante da Operadora com um grupo mínimo de 20 pessoas. 

O Pacote Não Inclui: 

 
- Gastos de natureza pessoal, extras nos hotéis, documentos; 
- Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no roteiro
- Gorjetas obrigatórias no valor de USD 5,00  por dia para guias e motoristas, totalizando 
USD 40,00 por pessoa pagas em espécie diretamente no destino. 

 

HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 

 

Cusco: Terra Andina Hotel - www.terraandinahotel.com 
 
Águas Calientes: Hatun Samay - www.hatunsamay.com 
 
Puno: Hotel Hacienda Puno - www.hotelhaciendapuno.com.pe 
 
Lima: El Tambo Dos - www.eltamboperu.com 
 

VOOS PREVISTOS 
 

06/06/2020: Voo Avianca 918 - Saída Porto Alegre (POA) 06h10 - Chegada Lima 
(LIM) 09h15 
06/06/2020: Voo Avianca 861 - Saída Lima (LIM) 13h58 – Chegada Cusco (CUZ) 15h18 

 
11/06/2020: Voo Latam 2092 - Saída Juliaca (JUL) 19h55 - Chegada Lima (LIM) 21h29 

 
13/06/2020: Voo Avianca 919 - Saída Lima (LIM) 22h15h – Chegada Porto Alegre 
(POA) 04h50h* 
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*Chegada no dia seguinte 

Obs.: 

 
Os voos acima são apenas uma previsão. Por se tratar de uma promoção, os voos 
estão sujeitos a alterações. Na aquisição deste pacote promocional o passageiro fica 
ciente de que os voos só serão confirmados na entrega do voucher, não havendo a 
possibilidade de alterações. 
Franquia de bagagem a ser informada na entrega do voucher. Apresentação para 
embarque com no mínimo 03 horas de antecedência. 

 

VALORES POR 
PESSOA 

VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO: A PARTIR DE R$ 8.955,22 + R$ 557,50 
DE TAXAS. 
 

OBS: Devido a constante variação tarifária dos bilhetes aéreos, os valores acima são 
referenciais e estão sujeitos a alteração conforme a data escolhida, bem como confirmação 
de disponibilidade para os hotéis e serviços mencionados. 

 

FORMA DE 
PAGAMENTO:  

À vista 5% desconto no dinheiro ou Cheque 
Cartão de Credito e Cheque: entrada de 20% + taxas (depósito) e saldo em 09 
parcelas sem juros. 
Boleto: entrada de 20% + taxas (depósito) + e saldo em 09 parcelas sem juros. 
Sendo que as 03 primeiras parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 
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INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

- Valores por pessoa, sujeitos a alteração e à disponibilidade de lugares; 
- Documentação obrigatória para a viagem: Passaporte válido ou carteira de 
identidade original emitida pela Polícia Civil, em bom estado de conservação. 
Certidão de nascimento não é válida.  
- Menores de 18 anos devem viajar acompanhados do pai e da mãe que 
constam na carteira de identidade. Para viajar desacompanhado ou na 
companhia de apenas um dos pais é necessária a autorização no Juizado de 
Menores. 
- A ocupação dos apartamentos é normalmente a partir das 14h e a liberação 
às 10h, como a chegada ao hotel é anterior a este horário e a saída 
posterior, solicitar para os hotéis a possibilidade de guardarem as bagagens;   
- Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a 
ordem dos programas poderá ser alterada a critério da empresa ou do 
acompanhante responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro. 
 
Observações 
- Considerar gorjetas obrigatórias no valor de USD 5,00  por dia para guias e 
motoristas, totalizando USD 40,00 por pessoa pagas em espécie diretamente 
no destino. 
 
Dicas: 
O ideal é que, logo chegando a Puno e Cusco se aclimatar e reduzir a 
alimentação, pois o processo digestivo é mais lento em altas altitudes. 
 
O que trazer para sua viagem ao Peru: 
- Protetor solar; 
- Repelente de Insetos; 
- Calçado confortável para caminhadas - 2 pares no mínimo; 
- Chapéu ou boné; 
- Óculos para Sol; 
- Roupa para chuva; 
- Casaco impermeável para proteção de vento; 
- Roupa de frio para a noite; 
- Equipamento fotográfico ou filmadora, pilhas; 
- Binóculos. 
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