
 PERU MÁGICO com Machu Picchu                                                                                    7 dias (6 noites) 
 

  PACOTE REGULAR OU PRIVATIVO 
 

ROTEIRO 
 
1º dia – ...   LIMA  
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Pisco Sour de Boas Vindas ao 
Peru. (Somente em hotéis de quatro e cinco estrelas). O Pisco é a 
bebida típica peruana, aguardente de uva socada, originária da cidade 
do mesmo nome "Pisco”. Restante do tempo livre. 
 

2º dia – LIMA  
Café da manhã* Pela manhã, passeio apresentando a capital peruana 
em três períodos da sua história: Pré-hispânico, Colonial e Moderno. 
Início do passeio com uma visita panorâmica de Huaca Pucllana, antigo 
centro cerimonial e arqueológico edificado no século 4º e considerado 
“Povo sagrado” pelos Incas. Visita ao centro histórico com destaque à 
praça San Martin, a praça maior, ao palácio do governo, ao palácio do 
Arcebispo, à basílica catedral, ao palácio municipal entre outros. 
Continuação para o museu do banco central de reserva para apreciar a 
“Coleção tesouros do Peru”, uma seleta exposição de objetos de ouro, 
cerâmicas e têxtis de diversas culturas pré-colombianas. A seguir, visita 
ao conjunto monumental de São Francisco, que abriga a maior amostra 
de arte religiosa colonial da América Latina, e às criptas subterrâneas 
conhecidas como “Catacumbas”. Prosseguimento para as zonas 
residências mais tradicionais de Lima, o Olivar de San Isidro, Miraflores 
e Larcomar.  Sugestão para noite: consulte opcionais.  
 

3º dia – LIMA   CUSCO  
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino a Cusco. Chegada e traslado ao hotel.  Boas-
vindas com chá de folha coca, infusão que ajuda na aclimatação. 
Restante da manhã livre para descansar no hotel para evitar o mal de 
altura (3.300 metros). À tarde, visita à cidade imperial de Cusco, 
exemplo vivo da mistura das culturas andina e espanhola. Início pela 
Praça de Armas para ingressar na Catedral de Cusco que guarda as mais 
finas relíquias e pinturas coloniais. Continuação para Korikancha, o 
Templo dedicado ao deus Sol, onde atualmente se encontra o convento 
de São Domingos. A seguir, subida ao Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman, Casa Real onde se adorava o deus Sol. Prosseguimento 

  
 
para o templo Incaico de Qenqo e à torre de Puca Pucara que cuidava 
do ingresso à capital do Império. Em seguida, visita às fontes de água 
de Tambomachay, onde o Inca rendia culto à divindade da água como 
elemento de vida.  
 
 

4º dia – CUSCO / VALE SAGRADO / CUSCO 
Café da manhã* Dia de excursão ao Vale Sagrado dos Incas tomando a 
estrada para Pisaq. Parada no caminho para apreciar uma vista clássica  
do Rio Urubamba. Chegada ao colorido mercado de Pisac e tempo livre 
para interagir com o povo local e artesãos. Continuação para Urubamba 
para um almoço buffet.  Finalmente visita a Ollantaytambo, atraente 
povoado de origem incaica com notáveis canais e ruas empedradas.  Na 
parte alta, levanta-se um impressionante centro cerimonial do culto da 
água e uma fortaleza que vigiava o acesso à parte inferior do vale.  
 

5º dia – CUSCO / MACHU PICCHU  
Café da manhã* Traslado à estação de trem de Poroy. Visita a um dos 
centros energéticos mais importantes do mundo: “Machu Picchu”.  A 
excursão será feita de trem, tendo durante o percurso uma 
impressionante vista da paisagem do Vale Sagrado de Urubamba.  Na 
chegada a Águas Calientes, assistência para traslado de  ônibus até 
cidadela (sem acompanhamento).  Em Machu Picchu, uma experiência 
inesquecível, onde um guia professional transmitirá a história que 
envolve este misterioso lugar. Após visita guiada, tempo livre para 
explorar a zona por conta própria. Terminada a visita, descida ao 
povoado de Águas Calientes para um almoço buffet.  Pernoite no hotel 
do vilarejo.  
 

6º dia – MACHU PICCHU / CUSCO 
Café da manhã* Manhã livre.  Sugestão: realizar uma segunda visita a 
Machu Picchu para conhecer “Intipunku” ou “Porta do Sol” ou passeio 
opcional. À tarde, retorno de trem a Poroy. Na chegada, recepção na 
estação especial de Poroy e traslado ao hotel.  
 

7º dia – CUSCO    LIMA  
Café da manhã* Check-out em horário regular. Em horário adequado, 
traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Lima.  

 

HOSPEDAGEM  PACOTE REGULAR - PREÇO POR PESSOA (em dólar americano) 
CATEGORIA LIMA CUSCO MACHU PICCHU  CATEGORIA INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO 

TURÍSTICA EMBAJADORES SAMAY HATUN SAMAY  TURÍSTICA USD 1.680,00 USD 1.240,00 USD 1.140,00 

SUPERIOR BRITAN.MIRAFLORES LOS PORTALES CASA ANDINA CLASSIC  SUPERIOR USD 1.960,00 USD 1.370,00 USD 1.280,00 

PRIMEIRA NOBILITY S. AGUSTÍN PLAZA TIERRA VIVA   PRIMEIRA USD 2.110,00 USD 1.440,00 USD 1.340,00 

1ª. SUPERIOR DAZZLER LIMA NOVOTEL CASA DEL SOL  1ª. SUPERIOR USD 2.630,00 USD 1.720,00 USD 1.550,00 

 
PACOTE PRIVATIVO - PREÇO POR PESSOA (em dólar americano)  

EM  APTO DUPLO  
 

OPCIONAIS – PREÇO POR PESSOA (em dólar americano) 

CATEGORIA BASE 2 PAXS BASE 4 PAXS BASE 6 PAXS BASE 8 PAXS Em Lima à noite:   
Circuito Mágico das Águas  (terça a domingo) – USD 45,00 
Show e jantar no Rest. “La Dama Juana” – USD 95,00 

TURÍSTICA USD 1.470,00 USD 1.310,00 USD 1.270,00 USD 1.230,00 
SUPERIOR USD 1.570,00 USD 1.410,00 USD 1.370,00 USD 1.330,00 
PRIMEIRA USD 1.640,00 USD 1.480,00 USD 1.440,00 USD 1.400,00 Em Machu Picchu (Base 2 pessoas): 

Visita a Huayna Picchu (Montanha Jovem) – USD 240,00 1ª. SUPERIOR USD 1.900,00 USD 1.740,00 USD 1.710,00 USD 1.660,00 
Nota: PAX = PASSAGEIRO 
 

O PACOTE INCLUI 
 6 pernoites nos hotéis mencionados ou em similiares; 
 Café da manhã e refeições (bebidas à parte) mencionados no programa; 
 Traslados aeroporto/hotel/aeroporto, hotel/estação de trem/hotel e 

assistência; 

 Bilhete de trem em Vistadome na rota Poroy / Machu Picchu / Poroy; 
 Passeios e ingressos mencionados no roteiro; 
 Impostos e taxas hoteleiras; 
 Guia falando espanhol em todas as excursões. 

Nota: 1. Passagem aérea Lima/Cusco/Lima não inclusa. 2. Preços não válidos para Natal, Reveillon, feriados, período de congressos e eventos corporativos.   
3. Consulte instruções específicas para participação nos pacotes de viagem ao Peru. 
 
 
 
 
 
 
 
 


