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PACOTE TERRESTRE COM GUIA FALANDO ESPANHOL – SAÍDAS DIÁRIAS 
 

 

DIA 1: ...  LIMA 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Kit de documentação, 
explicação detalhada do roteiro e assistência com a bagagem e o 
registro no hotel.  Resto do dia livre para atividades 
independentes. Hospedagem. 
 
DIA 2:  LIMA 
Café da manhã. Pela manhã: visita a Lima Colonial e Moderna. 
Nosso passeio apresenta Lima em três períodos da sua história: 
Pré-hispânica, Colonial e Moderna. Começaremos com uma 
visita panorâmica de Huaca Pucllana, antigo centro cerimonial e 
arqueológico edificado no século IV d.c. e considerado “Povo 
sagrado” pelos Incas. O vice-reinado do Peru foi o mais 
importante do império espanhol, e a cidade de Lima foi a sua 
capital. Visitaremos de forma panorâmica o centro histórico de 
Lima, onde apreciaremos mais de cinquenta monumentos e 
prédios coloniais, destacando o passeio da república, a praça 
San Martin, a praça maior, o palácio do governo, o palácio do 
Arcebispo, a basílica catedral, o palácio municipal entre outros. 
Visitaremos o conjunto monumental de São Francisco, que 
constitui a maior amostra de arte religiosa colonial da América 
Latina. Destaca-se a visita às criptas subterrâneas conhecidas 
como “Catacumbas”. Visitaremos as zonas residenciais mais 
tradicionais de Lima, o Olivar de San Isidro, Miraflores e 
Larcomar. Hospedagem.  
Opcional 1:  Circuito Mágico das Águas (Ter a Dom)  
Opcional 2:  Jantar no Restaurante La Dama Juana 
 
DIA 3:  LIMA / CUSCO 
Café da manhã. Em hora oportuna, traslado ao aeroporto para 
embarque a Cusco. Na chegada, a recepção por nossos 
colaboradores com traslado ao hotel.  Boas-vindas com chá de 
folha coca, infusão que nos ajudará na aclimatação. Restante da 
manhã livre para descansar no hotel para evitar o mal-estar em 
decorrência da altitude (3.300 mts). À tarde, visita à cidade 
imperial de Cusco, exemplo vivo da mistura das culturas andina 
e espanhola, iniciando pela Praça de Armas para ingressar na 
Catedral de Cusco que guarda as mais finas relíquias e pinturas 
coloniais. Continuaremos nosso percurso visitando Korikancha, o 
Templo construído para o deus Sol, onde atualmente se 
encontra o convento de São Domingos. Breve percurso 
panorâmico pela cidade de Cusco. Logo subiremos ao Parque 
Arqueológico de Sacsayhuaman, Casa Real onde se adorava o 
deus Sol. Continuaremos nosso percurso rumo ao templo 
Incaico de Qenqo para logo visitar a torre de Puca Pucará, onde 
se cuidava do ingresso à capital do Império. Após esse percurso, 
seguirá a visita às fontes de água de Tambomachay, onde os 
Incas rendiam culto à divindade da água como elemento de vida. 
Retorno a Cusco. Hospedagem. 
 
DIA 4:  CUSCO / VALE SAGRADO / CUSCO 
Café da manhã. Excursão ao Vale Sagrado dos Incas os dirigirá 
tomando a estrada a Pisaq.  Faremos uma parada no caminho 
para apreciar uma vista clássica do Rio Urubamba serpenteando 

através de tapetes de campos cultivados.  Chegaremos ao 
colorido mercado de Pisac, onde teremos tempo livre para 
interagir com o povoado e artesãos, além de realizar compras de 
belos artesanatos e lembranças.  Continuaremos a Urubamba 
para um Almoço Buffet num restaurante da localidade.  
Finalmente visitaremos Ollantaytambo, atraente povoado de 
origem inca, com notáveis canais e ruas empedradas.  Na parte 
alta, levanta-se um impressionante centro cerimonial do culto à 
água e uma fortaleza que vigiava o acesso à parte inferior do 
vale. Retorno à cidade de Cusco. Hospedagem. 
 
DIA 5:  CUSCO / MACHU PICCHU (ÁGUAS CALIENTES) 
Café da manhã e traslado à estação do trem de Poroy. Você 
visitará um dos centros energéticos mais importantes do 
mundo: Machu Picchu.  A excursão será feita de Trem 
Expedition e durante o percurso teremos uma impressionante 
vista da paisagem do Vale Sagrado do Urubamba.  Na chegada a 
Águas Calientes, nossos colaboradores o assistirão com o 
registro no hotel. Resto do dia livre para atividades 
independentes. Hospedagem. 
 
DIA 6:  MACHU PICCHU (ÁGUAS CALIENTES) / CUSCO 
Café da manhã. Pela manhã, nossos colaboradores o assistirão 
para abordar o ônibus que o conduzirá à cidadela de Machu 
Picchu. Será uma experiência inesquecível, onde um guia 
profissional lhe transmitirá a história que envolve este 
misterioso e encantador lugar.  Logo depois da visita guiada, 
você terá tempo livre para explorar a zona por sua conta, 
relaxar-se ou meditar. Terminado o tour, desceremos ao 
povoado de Águas Calientes para almoçar. Almoço Buffet. Pela 
tarde, retorno de Trem Expedition a Poroy. Na chegada, nossos 
colaboradores o esperarão na estação especial de Poroy, desde 
onde o trasladaremos ao seu hotel. Hospedagem. 
Opcional 3: Visita a Huayna Picchu (Montanha jovem) 
 
DIA 7:  CUSCO  ... 
Café da manhã. Em hora oportuna, traslado ao aeroporto para 
embarque no voo co m destino a Lima e conexão internacional. 

         PERU MÁGICO (7 dias / 6 noites) – Lima, Cusco, Machu Picchu (Trem Expedition) 



HOTÉIS SUGERIDOS  

Cidades Noites Categoria Turística Categoria Superior Categoria Primeira 

Lima 2 Las Palmas *** Britania Miraflores ***  Nobility **** 

Cusco 3 El Puma *** Royal Inka *** Jose Antonio Cusco **** 

Machu Picchu 1 Terrazas Del Inca *** Waman Machu Picchu *** Jaya Machu Picchu **** 

 
VALORES POR PESSOA EM DÓLAR AMERICANO 

Categoria 
Turística 

Quarto/Quantidade 
de passageiros 

Pacote Privativo Pacote 
Regular 2 4 6 8 10 

Single USD 1.820 USD 1.480 USD 1.380 USD 1.305 USD 1.275 USD 1.590 

Duplo USD 1.515 USD 1.230 USD 1.150 USD 1.085 USD 1.060 USD 1.085 

Triplo -------- USD 1.180 USD 1.105 USD 1.045 USD 1.020 USD 1.020 
 

Categoria 
Superior 

Quarto/Quantidade 
de passageiros 

Pacote Privativo Pacote 
Regular 2 4 6 8 10 

Single USD 1.905 USD 1.560 USD 1.465 USD 1.380 USD 1.350 USD 1.750 

Duplo USD 1.585 USD 1.300 UDS 1.220 USD 1.150 USD 1.125 USD 1.170 

Triplo -------- USD 1.250 USD 1.175 USD 1.105 USD 1.080 USD 1.095 
 

Categoria 
Primeira 

Quarto/Quantidade 
de passageiros 

Pacote Privativo Pacote 
Regular 2 4 6 8 10 

Single USD 1.970 USD 1.620 USD 1.525 USD 1.450 USD 1.405 USD 1.875 

Duplo USD 1.640 USD 1.350 USD 1.270 USD 1.205 USD 1.170 USD 1.235 

Triplo -------- USD 1.300 USD 1.220 USD 1.160 USD 1.125 USD 1.185 

 
PASSEIOS OPCIONAIS - VALORES POR PESSOA EM DÓLAR AMERICANO 

Opcional 1:  Circuito Mágico das Águas (Terça a Domingo) – Passeio Regular 

Parque que conta com treze fontes luminosas de água, o que o faz ser o maior conjunto de fontes do mundo, motivo pelo qual está 
inscrito no livro de Recordes Guiness.  A fonte principal é a "Fonte mágica", que lança um jato de água de 80 metros de altura. 
Recomendamos visitar o "Túnel das Surpresas", com aproximadamente 35 metros de comprimento, a "Fonte das Crianças", que 
tem um irresistível sistema de água para brincar e a fonte "Labirinto dos sonhos", que permite descobrir um labirinto formado por 
paredes de água de efeitos diferentes. 

USD 70 

Opcional 2: Jantar no Restaurante La Dama Juana – Inclui traslados – Valor para um mínimo de 2 passageiros 

Jantar no famoso restaurante “La Dama Juana” para uma maravilhosa experiência gastronômica, onde degustaremos os melhores 
pratos da cozinha Peruana acompanhado do melhor show de música e danças típicas do Peru. USD 130.00 

Opcional 3: Visita a Huayna Picchu (Montanha Jovem) – Valor para um mínimo de 2 passageiros 

Visita à impressionante montanha do Huayna Picchu, também conhecida como montanha jovem. Subiremos por um íngreme 
caminho de pedras até chegar ao topo da montanha e apreciar a melhor vista panorâmica do santuário de Machu Picchu do topo 
do Huayna Picchu. Para os mais audaciosos, na descida teremos a possibilidade de visitar o templo da lua.  Inclui ingressos e o guia 
profissional de alta montanha. 

USD 300.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O pacote inclui: O pacote não inclui: 

 06 noites nos hotéis citados (ou similar) com café da manhã e taxas; 
 Traslados Aeroporto/Hotel/Aeroporto com assistência (Lima e Cusco); 
 City Tour colonial e moderna em Lima; 
 City Tour em Cusco e parque arqueológico de Sacsayhuaman (Quatro ruínas); 
 Tour de dia inteiro a Pisac e Fortaleza de Ollantaytambo c/ almoço buffet*; 
 Tour de dia inteiro a Machu Picchu c/ almoço Buffet*;  
 Todas as refeições conforme especificadas no programa;  
 Todas as entradas das excursões acima mencionadas;  
 Bilhete de Trem Expedition Poroy – Machu Picchu – Poroy ou Bimodal; 
 Todos os impostos aplicáveis e taxas hoteleiras;  
 Guias bilíngues em todas as excursões acima mencionadas. 
*Bebidas não inclusas 

 Passagem aérea; 
 Excessos de bagagem;  
 Bebidas alcoólicas, refrigerantes ou água mineral; 
 Despesas pessoais;  
 Gorjetas;  
 Ligações nacionais ou internacionais pessoais; 
 Passeios opcionais.  

Notas: 

 

Notas: 
 
 Válido para embarques 2021-2022 
 Acrescentar US$ 105.00 por pessoa para Up Grade para o Trem Vistadome Panorâmico; 
 Os passageiros devem ingressar no Peru obrigatoriamente com passaporte ou RG para receberem isenção do IGV (imposto do Peru). 
 Preços não válidos para períodos de feriados, Natal, Reveillon, Congressos e Eventos Especiais. 
 É obrigatória a apresentação com 30 minutos de antecedência na estação ferroviária para embarque com destino a Águas Calientes 

(Machu Picchu), munido de passagem ferroviária e de passaporte válido e cédula de identidade (inclusive para Infante e CHD); 
 Somente é permitido embarcar com uma bolsa ou mochila de até 5 kgs no trem para Águas Calientes (Machu Picchu), com até 157 cm 

(altura x largura x profundidade). Não serão permitidas no trem as bagagens que não estiverem dentro da política indicada, pois não há 
vagão específico para o despacho de malas; 

 Sendo assim, sugerimos aos passageiros deixarem as malas e bolsas que não condizem com as normas já citadas, depositadas na recepção 
do Hotel em Cusco, levando, portanto, somente uma mochila ou uma bolsa extra pequena, dentro das especificações, para pertences 
pessoais necessários durante o pernoite em Machu Picchu e/ou Águas Calientes; 

 Solicitamos máxima atenção aos dados enviados na solicitação da reserva (Nome completo, passaporte, validade), pois a operadora de 
Trem PERU RAIL informa que caso haja mais de duas informações divergentes entre os dados da reserva e a documentação (Nome, 
número de passaporte), o passageiro não embarcará no Trem, sendo necessária a compra de um novo bilhete. 

 
 

   


