Peru Mágico

07 dias | 06 noites

Lima, Cusco, Machu Picchu e Vale Sagrado

Roteiro
Dia 1 | Lima
Chegada ao Aeroporto Internacional de Lima. Assistência e traslado ao hotel. Check in e
hospedagem.
Dia 2 | Lima
Café da manhã no hotel. Saída para tour pela cidade de Lima colonial e moderna que inclui uma
deslumbrante caminhada pela Plaza de Armas, que, emoldurada pela sua bela Catedral e pelos
Palácios do Governo e Torre Tagle, que irá transportá-lo para o passado. Continuaremos com a
moderna Lima e seus belos bairros turísticos de San Isidro e Miraflores. Após, almoço no Café
do Museo Larco, um espaço cercado por jardins, onde pode-se desfrutar de uma mistura única
de cultura, história, modernidade e boa culinária, seguido de uma visita ao Museu Larco, que
apresenta a melhor coleção de ouro e prata do antigo Peru, bem como sua famosa coleção de
arte erótica. Retorno e hospedagem.
Dia 3 | Lima – Cusco – Valle Sagrado
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado ao aeroporto de Lima, para embarque no voo
com destino a Cusco. Chegada ao aeroporto de Cusco, recepção e traslado em direção ao Vale
Sagrado. Chegada ao hotel, check-in e hospedagem.
Dia 4 | Vale Sagrado - Pisac - Ollantaytambo – Machu Picchu
Café da manhã no hotel e check-out. Saída do Vale Sagrado dos Incas até a pitoresca cidade
colonial de Pisac, para visita ao Mercado de Pisac. Após, visitar ao Complexo Arqueológico de
Ollantaytambo. Almoço incluso. Por fim, traslado a estação de Ollantaytambo para embarque
no trem em direção a Macchu Picchu Pueblo (Aguas Calientes). Chegada, recepção e traslado ao
hotel. Restante da noite libre para atividades independentes. Jantar no hotel e hospedagem.
Dia 5 | Machu Picchu - Cusco
Café da manhã no hotel. Excursão em Machu Picchu. Retorno ao Cusco. Hospedagem.
Dia 6 | Cusco
Café da manhã no hotel. Saída para tour na cidade de Cusco e pelas ruínas próximas. Visita as
atrações mais importantes, como a Catedral, a Plaza de Armas e Koricancha, o "Templo do Sol".
A visita à mais antiga cidade continuamente habitada do Hemisfério Ocidental inclui também
Kenko, Puca Pucara, Tambomachay e a fortaleza de Sacsayhuaman, um exemplo
impressionante da arquitetura militar inca. Retorno ao hotel, hospedagem e jantar.

Roteiro
Dia 7 | Cusco – Lima
Café da manhã no hotel e check-out. Em horário determinado, traslado ao Aeroporto de Cusco
para o embarque no voo em direção Lima, para conexão com o voo de retorno.

O programa inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 noites de hospedagem.
Traslados privados.
Excursões e visitas indicadas no itinerário.
Na excursão a Machu Picchu o trem será reservado de acordo com a categoria escolhida
Expedition ou Vistadome.
Café da manhã diário.
Refeições indicadas no itinerário.
Movimentação de bagagem em hotéis, aeroportos, portos, estações de ônibus e trem.
Serviços de tradução e guias certificados pelo Ministério do Comércio e Turismo.
Entradas ou ingressos de lugares visitados de acordo com o itinerário.
Bilhetes de trem necessários para a operação do itinerário.
Cobrança por serviços do hotel. Visitantes estrangeiros estão isentos do imposto IGV.
Kit de boas-vindas, incluindo dicas, mapas e lista de restaurantes sugeridos.

O programa NÃO inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagens aéreas internacionais e domésticas;
Assistência viagem;
Taxas aeroportuárias;
Despesas com documentação;
Vistos consulares e passaporte;
Excesso de bagagem;
Antecipação no horário de chegada (early check in);
Prorrogação no horário de saída (late check out);
Refeições e bebidas não mencionadas;
Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;
Entradas aos locais de visitação durante os passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;
Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra,
gorjetas e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.

Observações:

Hotelaria prevista:

• Valores vigentes para viagens realizadas até dezembro 2021, com base em duas pessoas
viajando juntas;
• Caso não haja disponibilidade nos hotéis citados, realizaremos nova cotação com opções
similares;
• É de responsabilidade do viajante possuir a documentação adequada conforme destino de
viagem (passaporte/identidade, conforme exigências do país, vistos de entrada e
permanência, vacinas necessárias e assistências de viagem obrigatórias).
• Recomendado sempre ter certificado internacional da vacina da febre amarela.
Formas de pagamento:
30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa,
Mastercard, Amex e Elo).

Hotel previsto (ou similar)
Cidade

Opção 1: Luxo

Opção 2: Luxo Superior

Opção 3: Super Luxo

Lima

Crowne Plaza Lima Superior

Hyatt Centric San Isidro Deluxe

Belmond Miraflores Park City view Junior Suite

Vale
Sagrado

Aranwa Sacred Valley
Hotel & Wellness - Colonial

Tambo del Inka A Luxury
Collection Resort & Spa Deluxe

Belmond Hotel Rio
Sagrado - Deluxe Terrace

Machu
Picchu

Casa del Sol Machu Picchu
Hotel – Superior c/ vista da
montanha

Inkaterra Machu Picchu
Pueblo - Superior

Sumaq Machu Picchu
Hotel – Sumaq Deluxe,
vista jardim

Cusco

Aranwa Cusco Boutique
Hotel - Classic w/oxygen

Palacio del Inka A Luxury
Belmond Hotel Monasterio
Collection Hotel - Superior
- Superior
without oxygen

Valores
Valores em
em dólares,
dólares, por
por pessoa,
pessoa, aa partir
partir de:
de:
Opção
Luxo

Luxo superior

Super luxo

Trem

Duplo

Single

Expedition

2013

2703

Vistadome

2084

2773

Expedition

2403

3371

Vistadome

2473

3441

Expedition

3045

4680

Vistadome

3116

4751

Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e
alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categorias de hotéis e valores.

