
Alma Latina – Peru: Lima, Vale Sagrado, Machu Picchu, Cusco e Lago Titicaca 

10 dias / 9 noites 

 

 
 

Um país multicultural, cheio de tradições, com uma 
laureada gastronomia e vastas reservas naturais. Possui 

12 patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco e é 

dono de 84 dos 117 ecossistemas do mundo. Precisa de 

mais alguma informação para te convencer a viajar por 
um dos destinos mais fascinantes do planeta? 

 

A partir de 
USD 1.759,00 por pessoa em base dupla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaques: 
 

 Welcome Secret; 

 Conheça Lima, a capital do Peru; 

 Inesquecível paisagem no coração do Vale 

Sagrado; 

 Desbrave a icônica cidade perdida de Machu 

Picchu; 

 Explore Cusco, a antiga capital do Império 
Inca; 

 Conheça a região do Lago Titicaca; 

 Passeie de barco pelas Ilhas Uros e Taquile; 

 Visite as ruínas de Sillustani; 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



 
DAY BY DAY 

1° dia – Traslado Aeroporto de Lima  / Hotel 

Recepção no aeroporto de Lima e traslado para o hotel.  

 

2° dia – Passeio Lima Moderna e Colonial (inclui Museu Larco) 

Café da manhã no hotel. 

 

Em horário combinado, início do passeio para conhecer Lima e o mundialmente famoso Museu Larco. 

 

O passeio de meio dia visita as regiões colonial e moderna de Lima, incluindo a adorável Plaza Mayor, o 

Palácio do Governo, a Igreja de São Francisco e o requintado Palácio Torre Tagle, sede moderna do 

Ministério das Relações Exteriores. Em Lima moderna, conheça as áreas residenciais de Miraflores e San 

Isidro. 

 

O passeio continua até o Museu Larco, fundado em 1926, que exibe notáveis galerias cronológicas que 

oferecem uma excelente visão geral dos 3.000 anos de desenvolvimento da história pré-colombiana 

peruana e a melhor coleção de ouro e prata do Peru antigo. 

 

3° dia – Traslado para o aeroporto de Lima / Traslado do aeroporto de Cusco para o Vale Sagrado 

Café da manhã no hotel. Em horário combinado, traslado para o aeroporto (o voo deve ser na parte da 

manhã para que dê tempo de fazer a para durante o trajeto para o Vale Sagrado).  

 

Na chegada no aeroporto de Cusco, um anfitrião do parceiro local irá te auxiliar para que tome o traslado 

para o Vale Sagrado a 8.200 pés de altitude. 

 

No trajeto,visita a Awana Kancha, o Museu vivo dos Andes onde, os camelídeos sul-americanos como 

lhamas, vicunhas, guanacos e alpacas vivem em seu ambiente nativo. Você também desfrutará de uma 

demonstração de fiação e tecelagem de técnicas antigas sobre como fazer roupas com as fibras de lã 

desses animais. 

 

4° dia – Visita no Mercado de Pisac e o Complexo Arqueológico de Ollantaytambo 

Café da manhã no hotel.  

 

O dia de hoje será dedicado para conhecer o Mercado Indígena de Pisac e à Fortaleza de Ollantaytambo. 

Saída pela manhã pela fértil zona rural do Vale do Urubamba até a vila colonial de Pisac, onde acontece 

diariamente um mercado indiano único. A variedade de produtos oferecidos é avassaladora, desde 

cerâmica com reproduções de peças arqueológicas, até todo tipo de tecidos, joias e artesanato peruano. 

 

Continue até o complexo arqueológico de Ollantaytambo, onde os Incas construíram um forte que incluía 



um templo, terraços agrícolas e uma área urbana. A cidade de Ollantaytambo é chamada de "Cidade Inca 

Viva", pois os habitantes mantêm práticas e costumes muito antigos. 

 

O almoço será em uma bela propriedade rural às margens do Rio Urubamba. 

 

5° dia – Ida de trem para Águas Calientes e visita a Machu Picchu 

Café da manhã no hotel. Em horário combinado, tome o trem em Urubamba até Águas Calientes, cidade 

base para conhecer a "Cidade Perdida dos Incas", Machu Picchu. 

 

Machu Picchu está a 8.200 pés acima do vale e ficou escondida por montanhas e selvas semi-tropicais por 

400 anos até ser descoberto por Hiram Bingham da Universidade de Yale em 1911. Os arqueólogos 

acreditam que as "Virgens do Sol" incas se refugiaram dos conquistadores espanhóis aqui. 

 

Aproveite a visita guiada às ruínas para conhecer mais sobre a história de um dos cartões postais do 

mundo. 

Almoço incluso. 

 

6° dia – Dia livre em Águas Calientes e retorno de trem para Cusco 

Café da manhã no hotel. 

 

A sugestão é visitar novamente o santuário de Machu Picchu. Reserve o tempo que precisar para estudar 

essas magníficas ruínas ou caminhe pela íngreme trilha pavimentada de pedra de Huayna Picchu*, a 

montanha em forma de pirâmide. 

 

*Note que segundo a Direção de Cultura de Cusco, que tem por objetivo melhorar a segurança, controle e 

manutenção de Huayna Picchu, os passageiros que desejam visitar esta atração, deverão solicitar o 

ingresso com antecedência, já que não pode mais ser comprado diretamente no local. 

 

Na parte da tarde, retorno de trem para a cidade de Cusco.Traslado ao hotel. 

 

7° dia – Passeio de meio dia para conhecer Cusco e ruínas cercanas 

Café da manhã no hotel. 

 

Pela manhã, a sugestão é passear ao redor do hotel e exploras as ruelas estreitas dessa charmosa cidade. 

 

A parte da tarde está reservada para conhecer a antiga capital do Império Inca e visitar marcos importantes 

como a Catedral de Cusco, Igreja de Santo Domingo, Plaza de Armas e Koricancha “O Templo do Sol”. 

O passeio segue para as ruínas vizinhas de Kenko, Puca-Pucara, Tambomachay, bem como a fortaleza de 

Sacsayhuaman, um imponente exemplo da arquitetura militar inca. 



 

8° dia – Ida de Cusco para a região do Lago Titicaca e visita às ruínas de Sillustani 

Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Juliaca em Puno. 

 

Visite as Sillustani Burial Towers a caminho do seu hotel. Este complexo fica às margens do Lago Umayo 

e é famoso por suas chullpas, grandes torres circulares fortificadas para os chefes e pessoas importantes 

das primeiras aldeias do planalto de Collao. Alguns têm 12 metros de altura (39 pés) e são notáveis por 

sua forma, mais finos na base e mais largos no topo. Esses túmulos antigos e impressionantes do período 

pré-incaico foram construídos a partir de uma mistura de pedra e adobe. 

 

9° dia – Visita às Ilhas de Uros e Taquile 

Passeio de barco às Ilhas Uros e Taquile no Lago Titikaka. Este passeio de dia inteiro o levará ao lago 

navegável mais alto do mundo até as ilhas flutuantes dos índios Uros, ilhas artificiais amarrando juncos 

totora. Os Uros se consideravam Senhores do Lago; caçam aves selvagens e mantêm os métodos 

tradicionais de pesca. Os homens desenvolveram uma habilidade extraordinária na tecelagem de juncos; 

produzindo casas, barcos e artesanato, e as mulheres são tricoteiras experientes. 

 

Continuando para Taquile onde uma comunidade nativa de cerca de 400 famílias ainda vive com as 

tradições e altos princípios dos Incas. Taquile é um local muito importante no Lago Titikaka por seus 

vestígios arqueológicos, os locais sagrados e cerimoniais, as atividades festivas e seus rituais. Taquile é 

caracterizada por seus habitantes amigáveis, que mantêm seus costumes e roupas tradicionais. Eles se 

distinguem por seus tecidos detalhados, finos e coloridos com decorações e símbolos simétricos que 

refletem seu modo de vida e crenças andinas. O almoço está incluído. 

 

10° dia – Ida de Puno para Lima. Retorno ao Brasil 

Traslado ao aeroporto para sua partida com destino a Lima e seu voo internacional de conexão. Chegue 

em casa cheio de ótimas lembranças da rica tradição da Lima Colonial e da mística Terra dos Incas! 

 

Boas Experiências! 

 

  INCLUI 

 Welcome Secret; 

 2 noites em Lima com café da manhã; 

 2 noites no Vale Sagrado com café da manhã; 

 1 noite em Aguas Calientes com café da manhã; 

 2 noites em Cusco com café da manhã; 

 2 noites em Puno com café da manhã; 

 Traslado aeroporto de Lima/hotel/aeroporto de Lima em serviço compartilhado; 

 Traslado aeroporto de Cusco/hotel no Vale Sagrado com parada no Awana Kancha, o museu vivo dos 

Andes; 

 Traslado para o aeroporto de Cusco; 



 Traslado aeroporto de Juliaca/Hotel Puno com visita às ruínas de Sillustani em serviço regular; 

 Traslado hotel Puno/aeroporto Juliaca em serviço regular; 

 Tour regular a Moderna e Colonial Lima, incluindo o Museu Larco; 

 Visita ao Mercado de Pisac e Ollantaytambo (almoço incluso); 

 Visita à Machu Picchu por trem Vistadome (almoço incluso); 

 Retorno para Cusco; 

 Tour regular de meio dia em Cusco e Complexo Arqueológico de Sacsayhuaman; 

 Tour navegável às Ilhas de Uros e Taquille (almoço incluso) em serviço regular; 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha. 

 

Tarifa não inclui: 
 

 Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar valores); 

 Passagem aérea e taxas de embarque; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Despesas com documentação; 

 Despesas pessoais como telefonema, lavanderia e gorjeta; 

 Passeios além dos citados neste programa; 

 Refeições e bebidas não citados nos itens incluídos; 

 Qualquer outro item não mencionado como incluído. 

 

VALORES 
 

  Superior 

Período Single Duplo Triplo 

21/07/22 a 15/12/22 2.365,00 1.759,00 1.699,00 

 

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em dólares (USD) 

 

  Luxo 

Período Single Duplo Triplo 

21/07/22 a 15/12/22 3.405,00 2.329,00 2.335,00 

 

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em dólares (USD) 

 

  Superior 



Cidade Acomodação 

Lima (02 

noites) 

Casa Andina 

Select Miraflores 
(Superior) 

Vale 

Sagrado 
(02 noites) 

Sonesta Posadas 

del Inca Yucay 
(Standard) 

Águas 
Calientes 

(01 noite) 

El MaPi Hotel by 

Inkaterra 
(Superior Deluxe) 

Cusco (02 
noites) 

Ramada by 

Wyndham Costa 

Del Sol Cusco 
(Standard) 

Puno (02 
noites) 

Sonesta Hotel 

Posadas del Inca 

Puno (Standard) 
 

 

  Luxo 

Cidade Acomodação 

Lima (02 
noites) 

Casa Andina 

Premium 

Miraflores 
(Superior) 

Vale 
Sagrado 

(02 noites) 

Aranwa Sacred 

Valley Hotel & 

Wellness (Deluxe) 

Águas 

Calientes 

(01 noite) 

Inkaterra Machu 

Picchu Pueblo 
(Superior) 

Cusco (02 
noites) 

Palacio del Inka, a 

Luxury Collection 
Hotel, Cusco 

(Classic) 

Puno (02 

noites) 
GHL Hotel Lago 

Titicaca (Superior) 

 

 

 



Vistos 

Os cidadãos brasileiros não precisam de visto para entrar no Peru. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS VISITAS A MACHU PICCHU 

Com o intuito de preservar o sítio arqueológico de Machu Picchu, o Governo Peruano limitou o número de acessos diários 

à cidadela. Desde 01 Jul 2017, há 2 turnos de entrada em Machu Picchu, sendo o primeiro entre 6h e 12h e o segundo 

entre 12h e 17h30. Ou seja, os visitantes que estiverem no turno da manhã deverão sair de Machu Picchu até as 12h e os 

do turno da tarde, só poderão entrar a partir das 12h. Além disso, os visitantes não podem mais sair e retornar ao sítio 

arqueológico no mesmo dia com o mesmo ingresso e as visitas devem ser sempre feitas na companhia de um guia do 

parque. 

 

Todas as viagens a Machu Picchu programadas desde 01 Jul 2017 entrarão nessa regra, mesmo que o seu bilhete de 

entrada tenha sido comprado antes desta data. O horário de sua visita será estabelecido pelo parceiro local, de acordo com 

a melhor logística para o seu roteiro. 

 

Notas importantes:  

 Tarifas flutuantes, as datas devem ser agendadas no momento da compra; 

 Durante o período de janeiro a abril (período de chuvas em Cusco), o serviço de trem terá como ponto de partida e 

chegada à estação de Ollanta (Urubamba). No caso, o trem não partirá/retornará para Cusco, nesse período os 

trens trabalham com o chamado serviços Bimodal; 

 Os valores mencionados expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação da reserva. São, 

portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio; 

 É cobrado um sinal de USD 100,00 por pessoa para efetivar a reserva terrestre, após recebimento da confirmação 

da reserva aérea. Efetivadas as confirmações de todos os serviços, o Cliente receberá uma notificação com todos 

os detalhes explicitados, além do contrato de viagem e ficha de reserva; 

 O passaporte deve possuir validade mínima de seis meses e mínimo de duas folhas em branco para o controle de 

imigração; 

 É altamente recomendável a contratação de Seguro Viagem. Alguns países podem exigir coberturas mínimas 

como requisito de entrada. Consulte para maiores informações de aquisição; 

 No caso de alterações de reservas (mesmo que os serviços confirmados tenham sido similares 

aos solicitados), serão cobrados os valores referentes à consultoria e custos administrativos, além de eventuais 

multas cobradas por nossos fornecedores (quando aplicáveis). 

 

Cancelamento/alterações:  

Em caso de cancelamento, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre remessas para o exterior não é 

reembolsável. 

 

No caso de cancelamentos totais ou parciais, de reservas ou sinais já pagos, serão cobrados os seguintes valores: 

 



Antecedência à Viagem Valor da Multa Cobrada 

Até 90 dias do início da viagem: 20% do total da viagem 

Entre 90 e 61 dias do início da viagem: 50% do total da viagem 

Entre 60 e 46 dias do início da viagem: 75% do total da viagem 

De 45 dias até o início da viagem: 100% do total da viagem 

Muito importante: Os valores e prazos acima poderão sofrer alterações de acordo com a política individual de cada hotel 

/ fornecedor e poderão sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas pelos mesmos ou via contrato. 

 

Obs.: Em caso de reembolso a operadora poderá cobrar 20% de taxas.  

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 

A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  

Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos outros 

cartões 
  

Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto, 

sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 


