
 
 

 

 
Peru Espetacular II 

8 dias, 7 noites 
Lima – Cusco – Valle Sagrado – Machu Pichu – Peru – América do Sul  

 

 

 
 
 
Uma viagem através do tempo para reencontrar a 
excitante vida dos Incas e de outros povos, suas 
grandes obras arquitetônicas, sua arte, suas 
festas, as raízes e a energia do seu povo. Um 
roteiro regular que contempla as principais 
atrações desse místico país. 
 
A partir de  
 
USD 1.170,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
“Peru diversificado, milenar e natural.” 
O Peru é a terra dos antigos Incas, uma incrível 
civilização que soube dominar a geografia e 
conviver em harmonia com os rios, o sol, a serra e 
a selva. O mar e o clima da costa peruana, as 
montanhas e o clima frio e seco dos Andes, se 
comunicam um com o outro em seu ambiente e 

sobrevivem graças aos generosos frutos da 
Pachamama (Mãe terra). 
 
Destaques: 

• Viajar através do tempo e reencontrar a 
excitante vida dos Incas e de outros 
povos; 

• Vivencie o centro histórico e a agitada 
metrópole de Lima; 

• Combinação perfeita dos restaurantes 
aclamados e clima ameno; 

• Construções coloniais de estilo barrocas 
andinas erguidas sobre restos de 
edificações incas em Cusco; 

• Ollantaytambo um dos maiores 
complexos arquitetônicos do Peru; 

• Um dos mais famosos Patrimônios da 
Humanidade tombado pela UNESCO - 
Machu Picchu. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia – Lima 

Chegada ao Aeroporto Internacional Jorge Chávez, recepção e traslado ao hotel. 

Pernoite em Lima  

Alimentação incluída: Nenhuma 

2° dia – Lima 

Café da manhã no hotel.  

Excursão pela cidade de Lima e visita ao Museu Larco Herrera.  

No horário indicado, iremos buscá-lo no hotel para darmos um passeio pelas principais ruas, avenidas e 
praças da cidade. Começaremos visitando Lima Colonial e iremos à Praça de Armas. Ali, faremos uma 
parada para passear a pé e admirar o Palácio de Governo, a Catedral de Lima, a Prefeitura, mostras da 
opulência arquitetônica colonial que continua sendo usada e visitaremos um Convento 
limenho, uma joia religiosa e arquitetônica, com quadros, imagens e histórias. Deixaremos para trás o 
centro histórico para começar o nosso passeio pelas ruas da moderna Lima, continuaremos para as áreas 
residenciais mais tradicionais da capital: San Isidro e Miraflores. Em San Isidro, passaremos pelo coração 
do centro financeiro da cidade e, em seguida, iremos ao bairro de Miraflores, mirante perfeito para 
termos uma vista maravilhosa do oceano Pacífico. Para finalizar o nosso passeio por Lima, 
continuaremos ao bairro de Pueblo Libre para visitar o museu Larco Herrera, que abriga mais de três mil 
anos de história do Peru pré-colombiano. Atualmente, conta com a mais fina coleção de ouro e prata, 
em joias e artigos de adoração que mostram a grande habilidade dos antigos ourives peruanos. Conta 
também com uma famosa coleção de huacos (peças em cerâmica) eróticos, que mostram aspectos da 
sexualidade do habitante pré-colombiano. 

No final da tarde, excursão de meio dia a Barranco e Jantar Show.  

Descubra o bairro boêmio de Barranco e sua tradicional Ponte dos Suspiros, seguido de um delicioso 
jantar buffet e um espetacular show no Restaurante “La Dama Juana” que apresenta uma das mais 
importantes manifestações de danças, música e folclore peruano.  

Pernoite em Lima  

Alimentação incluída: café da manhã e jantar 

3° dia –  Lima > Cusco 

Café da manhã no hotel.  

No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco.                       
Voo: Lima – Cusco (não incluído). 

Excursão pela cidade de Cusco e ruínas próximas. 

Iniciaremos o passeio pela Praça de Armas, visitaremos a Catedral de Cusco para admirar os lindos átrios 
e as inestimáveis pinturas da escola cusquenha dos séculos XVII e XVIII. Continuamos a uma das 
edificações mais impactantes de Cusco incaico: o Qorikancha (Recinto de Ouro), templo dedicado à 



 
 

adoração do deus Sol que, de acordo com os relatos, exibia, no seu interior, paredes inteiras recobertas 
de ouro. Em seguida, vamos ao noroeste da cidade para visitar os sítios arqueológicos: à fortaleza 
de Sacsayhuamán, edificação colossal de enormes pedras talhadas e unidas com precisão, Qenko, Puca-
Pucara e Tambomachay.  
Pernoite em Cusco. 

Alimentação incluída: café da manhã. 

4° dia – Cusco 

Café da manhã no hotel. 

Visita às Salinas de Maras & ao Centro Arqueológico de Moray. 

De manhã, tomaremos o caminho até as Salinas de Maras. Exploradas desde a época dos incas até 
hoje, esta mina de sal lhe surpreenderá com seus branquíssimos degraus. Após, continuaremos nosso 
percurso até chegar ao centro arqueológico de Moray, utilizado como laboratório agrícola. Seus sistemas 
de plataformas circulares descendem 150 metros, por debaixo de nossos pés. Confirmaremos a 
sabedoria dos incas ao construírem obras mestres em harmonia com a natureza.  
Pernoite em Cusco.  

Alimentação incluída: café da manhã. 

5° dia – Cusco > Valle Sagrado 

Café da manhã no hotel. 

Visita ao Valle Sagrado com almoço em rota.   

Nesta manhã, tomaremos o caminho para o Vale Sagrado e a nossa primeira parada será camelídeos que 
habitam nos Andes e aprenderá mais sobre as técnicas tradicionais e ancestrais de arte têxtil. Após 
continuaremos a Ollantaytambo, um dos últimos vilarejos viventes da cultura inca, que foi 
cuidadosamente resguardado por uma fortaleza colossal. Descubra o grande complexo arqueológico da 
área que, um dia, foi uma pousada ou cidade de descanso e hospedagem para as comitivas reais que 
viajavam longas distâncias. As ruínas arquitetônicas ainda conservam muralhas e torreões que a 
protegeram de possíveis invasões.  

Pernoite no Valle Sagrado. 

Alimentação incluída: café da manhã e almoço. 

6° dia – Valle Sagrado > Machu Picchu 

Visita à cidadela de Machu Picchu. 

Neste dia, visitaremos o santuário histórico de Machu Picchu Partiremos a bordo de um trem confortável 
que nos levará à estação de Águas Calientes desfrutando, durante o trajeto, de uma vista espetacular. Ao 
chegarmos, tomaremos o ônibus que nos conduzirá à porta de entrada da cidadela de Machu Picchu. 
Descoberta para a nossa época por Hiram Bingham há mais de um século, Machu Picchu é considerada 
uma das Sete Maravilhas do Mundo. A beleza arquitetônica, as espetaculares paisagens naturais e a 
energia que encerram as suas enigmáticas construções, vão nos deixar sem fôlego. Junto ao nosso guia, 
seguiremos os passos dos antigos incas em um passeio pela mágica cidadela. Após a visita, faremos uma 



 
 

parada para almoçar em um restaurante local. Nos hospedaremos em um dos hotéis de Águas Calientes, 
o qual nos permitirá maior tempo neste povoado.  

Pernoite em Águas Calientes. 
Alimentação incluída: café da manhã e almoço. 

7° dia – Machu Picchu > Cusco 

Café da manhã no hotel e manhã livre.  

No horário indicado, iremos à estação de trens de Águas Calientes  para embarque no trem de retorno. 
Na chegada à estação de trens, nosso veículo privativo estará nos aguardando para o traslado ao hotel 
em Cusco.  

Pernoite em Cusco  

Alimentação incluída: café da manhã. 

8° dia – Cusco 

Café da manhã no hotel. 

No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarque no voo de despedida.  

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

 

  INCLUI 

• Traslados in/out em serviço privativo; 

• 2 noites de hospedagem em Lima em apartamento standard com café da manhã; 

• Excursão de meio dia à cidade de Lima: Ingresso a convento + Museu Larco Herrera; 

• Excursão de meio dia a Barranco com jantar show;   

• 3 noites de hospedagem em Cusco em apartamento standard com café da manhã;   

• Excursão de meio dia à cidade de Cusco incluindo 4 Ruínas Próximas;  

• Excursão de meio dia as Salinas de Maras e terraços de Moray;   

• 1 noite de hospedagem no Valle Sagrado em apartamento standard com café da manhã;  

• Excursão de dia completo ao Valle Sagrado com almoço; 

• 1 noite de hospedagem em Águas Calientes em apartamento standard com café da manhã;  

• Excursão de dia completo a Machu Picchu com almoço;   

• Seguro Viagem Euromax. 
 
NÃO INCLUI 

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

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

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

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 



 
 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Aéreos internacionais de chegada / saída; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Vistos; 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Tarifa inclui”. 
 

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Econômica 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 1.650,00 USD - P 1.170,00 USD - P 1.110,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

      

Lima - Carmel Hotel ou Señorial Hotel (Standard)  

Cusco - Prisma Hotel ou Mabey Hotel (Standard  

Valle Sagrado - Hacienda del Valle ou Villa Urubamba (Standard)  

Águas Calientes - Inti Punku Tambo (Standard)  

 

  Turística  

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 1.736,00 USD - P 1.208,00 USD - P 1.125,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

      

Lima – Britania ou ElTambo (Standard)  

Cusco - Munay Wasi ou San Agustín Internacional (Standard ) 

Valle Sagrado – Haciou El Santuarioenda del Valle ou Villa Urubamba (Standard)  

Águas Calientes - Ferré Machu Picchu (Standard)  



 
 

  Primeira  

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 2.004,00 USD - P 1.342,00 USD - P 1.272,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

      

Lima – BTH Lima Golf ou Jose Antonio (Standard)  
Cusco - Xima Cusco ou José Antonio (Standard ) 
Valle Sagrado – Sonesta Posada del Inca Yucay ou San Agustin Recoleta (Standard)  
Águas Calientes - El Mapi ou Casa Andina Standard Machu Picchu  (Standard)  
 
*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. 
 
CONDIÇÕES: 
Validade: até 19/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais e/ou nacionais, 
eventos, feriados e datas comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
Consulte-nos para caso de suplemento; 
Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições 
devem ser consultadas; 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 
Notas importantes: 
Saídas regulares com mínimo de 2 passageiros; 
Saídas diárias; 
Na categoria Econômica, Turista o trem é o The Voyager ou Expedition  e na categoria primeira  
The 360 Machu Picchu Train ou Vistadome; 
Recomendamos o voo de chegada a Cusco no máximo às 11:00hrs; 
A visita guiada por Machu Picchu tem uma duração de duas horas e meia.  

  
 

 

  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 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões   

 



 
 

  INFORMAÇÕES 

 
  

 
 


