
 
 
     

 

 
Explora Valle Sagrado 

Tarifário completo 2020/2021 
Valle Sagrado – Peru – América do Sul  

 

 
 
Localizado entre Cusco e Machu Picchu e 600 
metros abaixo da altitude da antiga capital Inca, o 
Explora Valle Sagrado propõe aos seus viajantes 
uma experiência de profunda exploração com um 
hotel de base cercado pela história dos Incas. 
Percorrer sítios arqueológicos incas, seguir o curso 
do rio Urubamba de bicicleta, visitar Machu Picchu 
ou chegar a uma geleira nos arredores de Cusco 
são algumas das explorações cuidadosamente 
projetadas pelo Explora para seus viajantes. 
 
Destaques: 
 

• Explorações que permitem conhecer 
desde a história colonial de Cusco e a 
grandeza arquitetônica dos Incas em 

Machu Picchu, passando por aldeias 
remotas, sítios arqueológicos; 

• Conhecer montanhas consideradas na 
cultura da região como protetores das 
pessoas e da natureza; 

• Localizado em uma das fazendas mais 
remotas na área, situado em uma antiga 
plantação de milho na borda da aldeia de 
Urquillos; 

• Durante todo o processo de desenho e 
construção do hotel, os estudos 
arqueológicos revelaram inúmeros 
vestígios incas, pelo que seu design mudou 
muitas vezes; 

• Uma cozinha inspirada nos Andes e sua 
diversidade de produtos, ingredientes e 
tradições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VALORES POR PESSOA EM USD (01/10/2020 A 30/09/2021) 
BASE APARTAMENTO DUPLO 
2020/2021 

 

  Baixa temporada (Validade: 1 nov a 30 dez 2020 – 2 jan a 30 abr 2021)  

Noites 2 3 4 5 6 

Tipo Apto DBL DBL DBL DBL DBL 

Standard 1.112 1.667 2.112 2.529 2.918 

Suite 1.541 2.312 2.928 3.506 4.046 

Acréscimo para apartamento Single: 15% 
 

 

  Alta temporada (Validade: 1 a 31 out 2020 & 1 mai a 30 set 2021)  

Noites 2 3 4 5 6 

Tipo Apto DBL DBL DBL DBL DBL 

Standard 1.322 1.984 2.513 3.009 3.471 

Suite 1.828 2.741 3.472 4.158 4.798 

Acréscimo para apartamento Single: 10% 
 

 

  Feriados (Validade: 21 dez 2020 a 1 jan 2021)  

Noites 4 5 6 

Tipo Apto DBL DBL DBL 

Standard 2.940 3.521 4.062 

Suite 4.077 4.881 5.632 

Acréscimo para apartamento Single: 34% 
Hospedagem mínima de 4 noites. 

 

 

  

  Crianças e Jovens   

Noites 2 3 4 5 6 

Tipo Apto DBL DBL DBL DBL DBL 

Standard 580 870 1.160 1.450 1.740 

Suite 380 570 760 950 1.140 

Acréscimo para apartamento Single: 100% 
Tarifas  não aplicáveis para o período Holidays. 

 

 

 *Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação 

da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

  



 
 

  INCLUI 

• Hospedagem conforme  programa escolhido 
• Todas as refeições e open bar 
• Seleção de explorações diárias para escolher duas explorações de meio dia ou uma exploração de dia 
inteiro 
• Equipamentos para explorações em cavalo e bastões de trekking 
• Ingressos para reservas naturais, parques nacionais, sítios arqueológicos.* 
• Traslados de e para o aeroporto de Cusco em horários pré-estabelecidos 
•  Wi-Fi nas áreas comuns 
 
*Machu Picchu 
Custo adicional para Machu Picchu: US $ 350 por adulto e US $ 300 por criança de 11 anos ou menos. 
Isso inclui transporte, entrada, refeições e um guia certificado. Esta exploração não pode ser contratada 
em programas de 2 noites. 
 
NÃO INCLUI 
 
• Passagem aérea 
• Despesas de caráter pessoal. 
• Itens mencionados como sugestão 
• Qualquer outro item não mencionado no documento  
   

 

CONDIÇÕES 
 

   

BENEFÍCIOS 
 

explora Passport 

Cada vez que você combinar dois ou mais destinos explora na mesma viagem, receberá um preço 

especial. 

 

explorer’s benefit 

Todos os viajantes que retornam para explora receberão um desconto de até 10% sobre o total da 

reserva. Upgrade de acordo com a disponibilidade na hora do check-in. 

* Benefícios não válidos para tarifas promocionais. 
 
Compre agora, explore mais tarde 
Chegará o momento em que poderemos viajar novamente e, quando for, queremos ajudá-lo a 
planejar a viagem dos seus sonhos. 
 
Explora oferece a você uma nova maneira de explorar no futuro, sem precisar definir agora a data 
ou o destino de sua viagem e usufruir de um benefício especial. Até 31 de julho, por cada voucher 
de US$ 1.000 que você compra, oferecem US$ 500 adicionais. 



 
 

Desejam dar flexibilidade total, para que você possa decidir quando e como deseja viajar. Quando 
você o fizer, estarão esperando por você de braços abertos em nos destinos para explorarmos 
juntos novamente. 
  
O que é um voucher? 
É um certificado adquirido agora para ser usado em reservas futuras em qualquer um dos destinos 
explora, incluindo a Travessia Atacama – Uyuni e a travessia Salta. O voucher tem valor mínimo de 
USD 1.000,00, e a cada USD 1.000,00 comprado, Explora oferecerá o valor adicional de USD 500,00 
para utilizar na reserva. 
Com sua compra, você apoiará as comunidades locais e suas economias para continuar operando 
durante esse período desafiador. Os territórios remotos e seu povo precisam de todos nós. 
Este benefício é válido para reservas em todos os destinos, incluindo as Travessias, com check-out 
até 31 de outubro de 2022. 
  
BENEFÍCIOS: 
Você pode alterar a data da sua reserva duas vezes até 7 dias antes do check-in, com uma nova 
data de estadia com check-out até 31 de outubro de 2022. 
 
Você pode usar o saldo remanescente do seu voucher em serviços do hotel, como massagens, 
vinhos premium, explorações opcionais, etc. 
Você pode escolher qualquer um dos nossos 7 destinos remotos: Vale Sagrado no Peru, Uyuni na 
Bolívia, El Chaltén e Salta na Argentina ou Torres del Paine, Atacama e Ilha de Páscoa no Chile. 
  
QUANDO PRECISO DECIDIR MINHA ESTADIA? 
Depois de comprar seu voucher, você pode decidir quando quer fazer sua reserva. Contacte a Just 
Tur. 
 
OBSERVAÇÕES: 

• Estoque limitado. 

• Uso da reserva de acordo com a disponibilidade. 

• Será possível comprar parte de um voucher para concluir o preço total da estadia em nossos 
lodges ou Travessias 

• Não é válido para o Natal e Ano Novo, Tapati e carnaval em todos os hotéis e Travessias. 

• Não é válido para Torres del Paine e El Chaltén entre 1 de novembro de 2021 e 31 de março 
de 2022. 

• Alterações serão permitidas com estadias encerradas em 31 de outubro de 2022. Não há 
reprogramação de estadias após esta data. 

• Se houver uma diferença a pagar, ela deve ser paga 30 dias antes da chegada. 

• O saldo do voucher pode ser usado em comodidades do hotel, explorações opcionais ou 
quaisquer serviços extras fornecidos por explora. 

• Não é válido para promoções. 

• Ex-viajantes explora receberão um desconto de 5% na reserva. 

• Os viajantes que combinam destinos receberão um desconto de 5% no momento da 
reserva. 

• Produto transferível e não reembolsável. 

• Alterações de acordo com políticas padrão. 



 
 

 
Políticas especiais de flexibilidade devido à situação do COVID-19 
 
Durante este período em que todos foram afetados pela pandemia gerada pelo COVID-19, o 
Explora permanentemente para preparar para o momento em que poderão receber viajantes 
novamente em seus hotéis, colocando sua saúde e segurança em primeiro lugar. Nesse sentido, 
seguem as políticas: 
 
MAIOR FLEXIBILIDADE 
 
Como a flexibilidade é um dos aspectos mais valiosos para os viajantes durante esse período, 
decidiram melhorar as políticas de pagamento, modificação e cancelamento de reserva, de acordo 
com o seguinte:  
   
• Agora você pode modificar a reserva sem multas até 7 dias antes do check-in. 
• Os cancelamentos podem ser feitos sem multa até 30 dias antes do check-in. 
 
Políticas de modificação e cancelamento 
Você pode fazer alterações na sua reserva sem multa até 7 dias antes do check-in. Se a modificação 
ocorrer entre 6 e 0 dias antes da chegada ao explora, 100% da reserva será cobrada. 
Para cancelar uma reserva, você pode fazer isso até 30 dias antes do check-in sem penalidade. Se 
você cancelar após esse período, as seguintes condições se aplicam: 
29 a 20 dias antes da data de chegada ao explora: 30% do total da reserva. 
20 a 10 dias antes da data de chegada ao explora: 50% do total da reserva. 
9 a 0 dias antes da data de chegada ao explora: 100% do total da reserva. 
 
Condições especiais para Holidays 
Ao fazer uma reserva para os períodos do ano definidos como “holidays”, solicitamos um abono de 
30% para confirmar reservas e o saldo restante deve ser pago 30 dias antes da chegada em explora. 
Se você deseja alterar a data da sua reserva, você pode fazer isso até 15 dias antes do check-in sem 
multa. Se a modificação ocorrer entre 14 e 0 dias antes da chegada ao explora, será cobrado 100% 
da reserva. 
Para cancelar uma reserva, você pode fazer isso até 30 dias antes do check-in sem multa. Se você 
cancelar após esse período, as seguintes condições se aplicam: 
29 a 20 dias antes do dia de chegada ao explora: 30% do total da reserva. 
19 a 0 dias antes do dia de chegada ao explora: 100% do total da reserva. 
 
Os períodos do ano definidos como “Holidays”, em que essas condições se aplicam são as 
seguintes: 
 
 
 
 
 
 



 
 

Torres del 
Paine 

El Chaltén Atacama Rapa Nui Valle Sagrado 

21 de 
dezembro de 
2020 a 1 de 
janeiro de 
2021 

21 de 
dezembro 
de 2020 a 1 
de janeiro 
de 2021 

22 de dezembro 
de 2020 a 1 de 
janeiro de 2021 

22 de dezembro 
de 2020 a 1 de 
janeiro de 2021 

21 dezembro de 
2020 a 1 
de janeiro de 
2021 

 
Outras considerações de modificação e cancelamento: 
A reserva pode ser modificada até 2 vezes, com check-out até 30 de setembro de 2021. 
As taxas podem estar associadas a variações nas taxas entre as estações. 
Caso a fronteira do país de destino explora (Chile, Argentina e Peru) estiver fechada, a data da 
reserva pode ser modificada sem multas, independentemente do aviso prévio. 
A reserva já modificada uma vez, não pode ser cancelada e, em qualquer caso, aplica-se uma multa 
inicial. 
O cancelamento ou modificação de uma reserva contendo serviços prestados por terceiros está 
sujeito às condições estabelecidas na seção “Condições especiais para serviços de terceiros ou 
privados”. 
 
Condições especiais para o Carnaval do Rio e Tapati 
As datas do Carnaval do Rio para o ano de 2021 são de 12 a 20 de fevereiro e, para Tapati, de 31 a 
15 de fevereiro, portanto serão aplicadas tarifas e condições especiais de feriados “Holidays”. 
Durante essas datas, também é necessária uma estadia mínima de 4 noites no explora Atacama e 
no explora Rapa Nui, respectivamente. 
 
Condições especiais para serviços de terceiros ou privados. 
Se serviços externos (trens para Machu Picchu, Perito Moreno, etc.) tiverem sido contratados ao 
cancelar ou modificar a reserva, será aplicada uma multa equivalente à tarifa cobrada por essa 
empresa externa ao explora. 
As explorações em Perito Moreno (El Chaltén) e Machu Picchu (Vale Sagrado) combinam serviços 
explora com serviços prestados por terceiros. Portanto, existem limitações logísticas que impõem 
certas condições ao contratar essas explorações: 
Os programas de duas noites no explora Valle Sagrado não admitem a contratação da exploração 
para Machu Picchu. 
Para a exploração em Perito Moreno, as atividades começam em El Calafate às 9 am, portanto, é 
uma condição necessária que isso seja feito após uma noite em um hotel em El Calafate, que deve 
ser coberto de uma maneira particular para cada viajante. 
Desde a explora, o hotel cuida do transfer de cada viajante nos diferentes hotéis de El Calafate e, 
assim que a exploração terminar, fazem transfer para o explora em El Chaltén para o check-in. 
 
Outras condições 
Como a infraestrutura não permite oferecer o conforto que um animal de estimação precisa, não 
podem receber animais domésticos. 
O sinal Wi-Fi é gratuito e está disponível apenas em espaços comuns. Os quartos não possuem sinal 
de internet, pois foram projetados para garantir um descanso profundo. 



 
 

As tarifas para crianças e jovens são válidas para quartos de valor mais baixo. São permitidas no 
máximo duas crianças por adulto. 
 
Taxa de reembolso 
Para devoluções e reembolsos, a taxa da transação será transferida de acordo com o tipo de 
pagamento: 3% do valor retornado para pagamentos com cartão de crédito e US$25 para 
pagamentos por transferência bancária. Taxas administrativas poderão ser cobradas. 
 
Disclaimer 
explora S.A. não é responsável e não fornecerá nenhum reembolso por partes de serviços de 
viagem perdidos devido a voos ou serviços de transporte de terceiros cancelados ou atrasados e 
outras circunstâncias fora do controle ou responsabilidade do explora que podem ser consideradas 
eventos de “força maior”. Isso inclui, mas não se limita a, cancelamentos e / ou atrasos como 
resultado de condições climáticas, condições de estradas, incêndios, explosões, terremotos, secas, 
maremotos, inundações e greves em geral. 
 
IMPORTANTE: com relação às novas taxas sobre transações internacionais, os valores descritos no 
site não as incluem, estando sujeitos a alterações. 
 
- Dados pessoais requeridos pelo hotel antes da chegada dos passageiros (obrigatório o 
envio): nome completo, número do documento com o qual viaja (RG ou passaporte), data de 
nascimento, nacionalidade e informações médicas/alimentação se houver. 
 
Política Explora de crianças e jovens: 
- Crianças com idade inferior a 3 anos são cortesia dividindo cama com adultos 
- Cama extra para crianças de 3 a 11 anos, compartilhando o quarto dos pais. Máximo de 1 cama 
extra por quarto - consulte valores. 
- Tarifas especiais para menores de 12 a 17 anos - consulte valores e como é possível acomodar. 
- Tarifa familiar não disponível para Natal, Ano Novo e feriados. 
- Se permite no máximo duas crianças  (0-17 anos) por adulto. 
*aéreo e demais serviços terrestres possuem condições diferentes. Consulte! 
  

 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Mediante depósito bancário, após a nota de débito enviada 
Enviar comprovante de depósito para financeiro@justtur.com.br com cópia para este e-mail 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
 
Para pagamentos com cartão: 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
Entrada 25% + Até 6 x sem juros no cartão (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 
Enviar Autorização de Débito em anexo juntamente com a cópia do cartão  



 
 

 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época: 

A altura em que Cusco está situado e sua proximidade com o Equador gera uma variedade de climas em 
que se distinguem duas estações bem definidas, cada uma das quais tem atrações bem diferentes. 

A estação seca, de abril a outubro, tem abundante luz solar, e ocasionais geadas noturnas; julho é o mês 
mais frio, com temperaturas médias de 9,7 ° C. 

A estação das chuvas, no entanto, que vai de novembro a março com temperaturas médias de 13,3 ° C e 
chuvas ocasionais de intensidade média, têm características do dinâmico clima subtropical. Obs.: 
Atividades podem ser limitadas por causa de chuvas intensas.  

As temperaturas anuais oscilam entre 0,2 ° C e 20,9 ° C, mas podem se até experimentar temperaturas 
entre -8,9 ° C e 30 ° C. 

Como chegar: 

Após o desembarque em Lima, capital do Peru, os viajantes devem fazer uma conexão para a cidade de 
Cusco. Uma vez em Cusco, nossa equipe o receberá e levará para o explora Valle Sagrado, perto da aldeia 
de Urquillo. 

PONTOS E HORÁRIOS DE PICK-UP 

Para os viajantes que não chegam ao hotel desde o aeroporto, oferecemos serviço de coleta de alguns 
hoteis em Cusco e no Valle Sagrado, programado às 11:00. A programação precisa é confirmada pela nossa 
equipe de reservas ou pelo explora Valle Sagrado. A espera máxima durante o tempo indicado é de 15 min. 

PONTOS E HORÁRIOS DE DROP-OFF 

No dia do check-out, oferecemos serviços de transfer para o aeroporto e hotéis em Cusco e outros hotéis 
no Valle Sagrado de acordo com os horários pré-estabelecidos abaixo. 

AEROPORTO DE CUSCO:O horário de transfer é programado de acordo com o voo dos viajantes. 

HOTÉIS DE CUSCO: Os horários de partida para os viajantes que ficam em Cusco são às 09:00 e às 14:00. 

HOTÉIS DO VALLE SAGRADO: Para aqueles que, após a sua estadia, ficam em outro hotel no Valle Sagrado, 
um serviço de transporte é fornecido às 09:00 e 14:00. 

Todos os requisitos adicionais devem ser processados como Transporte Privado, com o custo adicional 
correspondente. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. 

 
Notas importantes: 

Visto: Brasileiros não precisam de visto para entrar no país, apenas da carteira de identidade em bom 
estado de conservação (com menos de 10 anos de uso).  

Passaporte: Passaporte deve ter validade para a duração de estadia e uma página necessária para carimbo 
de entrada.  

Vacina:  É RECOMENDÁVEL a Carteira Internacional de Vacinação de Febre Amarela (emitida com 10 dias 
de antecedência ao embarque).http://portal.anvisa.gov.br/dicas-de-saude-para-viagem 



 
 

Eletricidade: No Chile, a eletricidade é de 220V/50Hz e as tomadas são de padrão europeu, com dois pinos 
redondos. 

Altitude: A cidade de Cusco está localizada a 3400 metros acima do nível do mar, enquanto o explora Valle 
Sagrado está localizado a 2900 msnm. A altura na qual estamos localizados permite que os viajantes 
comecem sua jornada com um processo de aclimatação menos intenso, o que é particularmente favorável 
após uma longa viagem internacional. 

Todas as nossas explorações ocorrem entre 2800 e 4700 msnm para o que os viajantes deverão cumprir 
com o processo de aclimatação para se ajustar gradualmente com a altitude. Recomendamos a nossos 
viajantes cumprir com a totalidade do processo, a fim de poder selecionar explorações cada vez mais 
exigentes, tanto em dificuldade, bem como duração. 

A escolha de cada exploração é tomada em conjunto com o guia a cargo e os outros viajantes do grupo. 
Para a segurança de nossos viajantes, cada exploração está sujeita às condições meteorológicas. 

Exploração para Machu Picchu 

Nesta exploração de dia inteiro, exploramos o famoso santuário histórico de Machu Picchu, uma das 
expressões arquitetônicas mais impressionantes da civilização inca e uma das maravilhas do mundo. 

Nossa exploração para Machu Picchu é oferecida em duas versões diferentes: 

• Nas segundas, quartas, sextas e domingos, inclui uma caminhada de 1,5 km para a Puerta del Sol 
ou Inti Punku, antigo ponto de entrada para a cidadela. 

• Nas terças, quintas-feiras e sábados, a exploração não inclui a caminhada até a Puerta del Sol ou 
Inti Punku. 

Ambas as versões consideram uma visita guiada de cerca de três horas entre os principais vestígios 
arqueológicos. 

A exploração deve ser coordenada antecipadamente com nossa equipe de reservas para poder comprar o 
bilhete de trem para Aguas Calientes e a entrada de Machu Picchu, que tem vagas limitadas de entrada 
por dia. Na temporada alta, pelo menos 50 dias de antecedência são sugeridos para a coordenação desta 
exploração. 

O que levar: 

Considerando a variação de temperaturas no Valle Sagrado, recomendamos que você se vista em camadas, 
com uma jaqueta quente ou fleece à mão para os momentos mais frios do dia. Veja a lista de itens que 
recomendamos para lhe ajudar a preparar sua viagem: 

• Sapatos e meias (3/4) de caminhada/trekking; 

• Roupa de banho, roupas para tempo quente, protetor solar, boné e óculos de sol; 

• Jaqueta quente, calças, suéteres, fleece (tecido feito de fibras de poliéster), blusão à prova de 
vento, luvas e gorro; 

• Binóculos para observação da vida selvagem, garrafa d´água e equipamento fotográfico para 
registrar as paisagens; 

• Pequena mochila para excursões. 

Não existe um código de vestimenta no hotel, ainda que um estilo casual para o jantar seja apropriado. 

Explora fornece ao viajante bastões de trekking, capacetes e bicicletas. 



 
 

Moeda 
Peso Chileno. 

Idiomas 
Espanhol 
 
Religião 
A maior parte dos habitantes do Chile se autodeclaram católicos, equivalente a 70%, evangélicos em 15%, 
ateus são menos de 8% e o restante se declaram testemunhas de Jeová, mórmons, judeus com menos de 
1% cada. 

Curiosidades: 
Localizado no sopé das montanhas onde uma vez proliferou a civilização Inca e ziguezagueando pelas águas 
calmas do rio Urumbamba, Valle Sagrado reúne uma mistura singular de beleza natural que atraiu 
exploradores e viajantes durante centenas de anos. 

VIAGEM A UM PASSADO GLORIOSO 

O Império Inca, também conhecido como Tahuantinsuyo, foi a civilização mais importante da América do 
Sul antes da chegada dos espanhóis. Espalhou-se mais de 4.000 quilómetros, do sul da Colômbia até o Chile 
central, construiu aproximadamente 40.000 km de rotas e reuniu 10 milhões de pessoas sob a mesma 
unidade política e cultural. 

A capital deste poderoso império foi erguida no coração dos Andes peruanos: A cidade de Cusco, rodeado 
por majestosas paisagens montanhosas e vales férteis. Entre eles o Valley Sagrado foi escolhido pelos incas 
para construir algumas das suas mais importantes obras arquitetônicas e desenvolver os complexos 
terraços de irrigação que, até hoje, são usados para o cultivo de alimentos. 

Localizado entre Cusco e a cidade sagrada de Machu Picchu, o Valle Sagrado se estende ao longo do traço 
do rio Urubamba, abrangendo diferentes povos coloniais ainda marcados pelo legado dos Incas e é 
considerado o lugar que deu origem aos melhores grãos de milho do Peru. 

 

 

 

 


