
Alma Latina - Gift Reconecte-se Peru Cuzco & Machu Picchu 04 noites 

 

Roteiro especialmente elaborado pela JUST TUR - TOUR para JUST TUR 

 

Combinação perfeita entre os Belmond em Cusco que é refúgio de conto de fadas com preciosidades incas e 
coloniais e a tranquilidade e beleza do Belmond Sanctuary Lodge que oferece uma experiência única.  
 
A partir de  
USD 672,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Nos Belmond em Cusco encontra-se preciosidades como obras incas em pedra, afrescos da era colonial e 
pinturas com moldura de ouro. Descubra um spa fabuloso e a culinária arrojada de grandes chefs peruanos. 
O Belmond Sanctuary Lodge fica localizado nas sombras da Cidade Perdida, o lodge é um oásis de calma. 
 
Destaques: 
Welcome secret Alma Latina; 
Tarifa promocional exclusiva; 
Flexibilidade para agendar sua viagem até 2022; 
O único hotel localizado na entrada para Machu Picchu. 

 

  ROTEIRO 
 

1° dia - Cusco 
Chegada ao Aeroporto Internacional Alejandro Velasco Astete e saída por conta própria ao hotel. 
 
O hotel Belmond Palacio Nazarenas: 
Com bases incas, a história encontra comodidades modernas em um refúgio de conto de fadas em Cusco 
Preservamos todas as preciosidades: obras incas em pedra, afrescos da era colonial e pinturas com moldura de 
ouro. No entanto, na entrada temos um pouco da Cusco contemporânea. Descubra um spa fabuloso, a primeira 
piscina descoberta da cidade e a culinária arrojada de grandes chefs peruanos. 
 
O hotel Belmond Monasterio: 
Descubra os segredos de Cusco com uma estadia em um de seus pontos históricos mais procurados 
A poucos minutos da Plaza de Armas encontra-se um antigo monastério que é o coração da cidade há séculos. 
Desfrute de um jantar à luz de velas entre os claustros, explore o interior adornado com obras de arte e 
antiguidades e descubra os segredos da bebida nacional do Peru, com uma aula sobre o pisco. O Belmond Hotel 
Monasterio é uma verdadeira joia rara no tesouro de Cusco. 
 
2° dia - Cusco 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Opcional: 
Meio dia de City tour e ruínas 
Inclui visita a Catedal, Qoricancha, Forte de Sacsayhuaman, Qenqo, Puca-Pucara e Tambomachay 
A partir de US$ 124,00 por pessoa/privativo 



 
3° dia - Cusco > Machu Picchu 
Café da manhã no hotel e check-out. 
 
Saída por conta própria para estação de trem. 
 
Opcional: 
Belmond Hiram Bingham 
A partir de US$ 495,00 por pessoa/trecho 
O trem inclui guia, 01 entrada a Machu Picchu, refeições e bebidas a bordo e ônibus de Águas Calientes ao hotel 
Belmond Sanctuary. 
Uma viagem ao coração do Império Inca 
Jante e dance a bordo deste encantador trem de luxo no caminho que vai de Cusco a Machu Picchu 
Uma visita a um lugar inesquecível pede uma viagem inesquecível. Acomode-se em uma poltrona nos vagões ao 
estilo da década de 1920, onde a madeira polida e o latão são os destaques. Vá até o Vagão de Observação para 
assistir ao nascer do sol ou apreciar o céu estrelado. Sua aventura peruana começou. 

Subida 
Horário previsto de saída em Cusco: 09h05 
Horário previsto de chegada em Águas Calientes: 12h24 
Descida 
Horário previsto de saída: 17h50 
Horário previsto de chegada em Cusco: 21h16 
 
4° dia - Machu Picchu 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
5° dia - Machu Picchu > Cusco 
Café da manhã no hotel e check-out. 
Trem e traslados não inclusos. 

 

  INCLUI 
 

02 noites de hospedagem em Cusco no Belmond Palacio Nazarenas ou Belmond Monasterio com regime de café 
da manhã; 
02 noites de hospedagem em Machu Picchu no Belmond Sanctuary Lodge com regime de café da manhã; 
Welcome secret Alma Latina; 
Kit Just Tur. 
 
Tarifa não inclui: 
Traslados; 
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 “Pacote inclui”. 

 
 

VALORES 
 

  Belmond Experience 

Single* Duplo* 

USD - P 1.344,00 USD - P 672,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Cusco – Belmond Palacio Nazarenas ou Belmond Hotel Monasterio (Suite Junior / /Superior)  
Machu Picchu - Belmond Sanctuary Lodge (Standard) 
 
CONDIÇÕES:  
Validade:31/03/2022 - exceto datas de black-out 26/12/20-01/01/21 e 26/12/21-01/01/22; 
Check-in: 14h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa pré-paga e não reembolsável.É permitido remarcar/alterar até 
2 vezes. 
Notas importantes:  
Válido para compras até 15/11/2020 e hospedagem até 31/03/2022; 
Mínimo de 04 noites no total; 
Taxa de 10% de serviço do hotel incluída; 
Traslado Aeroporto > Hotel: US$ 18,00 por pessoa/privativo ( base 2 pagantes) 
Traslado Hotel Cusco > Estação de trem: US$ 25,00 por pessoa/privativo ( base 2 pagantes) 
Noite extra em Cuzco: US$ 143,00 por pessoa 
Noite extra em Machu Picchu: US$ 193,00 por pessoa 

 

 
 

  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 
 
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. 

 
 

  INFORMAÇÕES 
 
 

 


