
 

   

 

 

 
Alma Latina - Gift Reconecte-se Peru Lima, Vale 

Sagrado,Machu Picchu & Cusco 07 noites 

 

 

 

Harmonia entre a vibrante capital Lima, a bela região de Vale Sagrado e a histórica cidade inca de Cusco.  
 
A partir de  
USD 1.049,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Viva uma vida de luxo no distrito mais agitado de Lima. Tanto para viagens a trabalho quanto para viagens de 
lazer, o Belmond Miraflores Park com certeza impressiona. Belmond Rio Sagrado está situado entre jardins 
exuberantes, ao lado do Rio Urubamba, esse tranquilo refúgio nos Andes proporciona uma aventura para os 
sentidos. 
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. 
 
Destaques: 
Doces Peruanos - Exclusividade Just Tur; 
Tarifa promocional exclusiva; 
Flexibilidade para agendar sua viagem até 2022; 
O único hotel localizado na entrada para Machu Picchu. 

 

  ROTEIRO 
 

1° dia - Lima 
Chegada ao Aeroporto Internacional Jorge Chávez e chegada por conta própria ao hotel. 
 
O hotel: 
Situado em uma das áreas mais elegantes de Lima, o Belmond Miraflores Park Lima leva você diretamente ao 
coração de tudo o que há de melhor nesta grande capital. 
Com serviço impressionante, o hotel conta com spa, salão executivo, piscina na cobertura para um mergulho ao 
pôr do sol, e uma vista para o mar de tirar o fôlego. 
 
2° dia - Lima 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
O hotel conta com o ZEST SPA uma inspiração amazônica. Infundidas com ingredientes indígenas da Amazônia 
peruana, as experiência no Zest Spa são inigualáveis. 
 



Opcional: 
Meio dia de City Tour Colonial & Lima Moderna 
Inclui visita a  Catedral e Convento São Francisco 
Base privativo 
Valor a partir de US$ 105,00 por pessoa ( base 2 pagantes). 
 
3° dia - Lima > Cusco > Vale Sagrado 
Café da manhã e check out no hotel. 
 
Voo para Cusco - não incluso. 
 
Chegada ao Aeroporto Internacional Alejandro Velasco Astete e saída por conta própria ao hotel em Vale Sagrado. 
 
O hotel: 
Situado em jardins exuberantes, ao lado do Rio Urubamba, esse tranquilo refúgio nos Andes proporciona uma 
aventura para os sentidos. 
Aqui, tudo gera encanto e calmaria. Relaxe praticando ioga às margens do rio ou explore o Vale Sagrado a cavalo. 
Flutue em nossa piscina aquecida ou entregue-se aos tratamentos de estilo andino no Mayu Willka Spa. Com o 
canto dos pássaros e o som das árvores ao vento, você encontrará a sua própria definição de harmonia nesses 
elementos. 
 
4° dia - Vale Sagrado 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Atividades: 
Com localização invejável no coração do Vale Sagrado, ao lado do ruidoso Rio Urubamba, o Belmond Hotel Rio 
Sagrado é a base perfeita para uma série de aventuras andinas. 
 
Explore a beleza surpreendente da área a cavalo ou enfrente as ondas em uma fascinante experiência de rafting. 
Você também pode ter uma experiência mais tranquila, com aulas de ioga espiritual ou uma cerimônia única com 
um xamã local. 
 
5° dia - Vale Sagrado > Machu Picchu 
Café da manhã e check-out no hotel.  
 
Opcional: 
Belmond Hiram Bingham 
A partir de US$ 450,00 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 com trem Vistadome 
A partir de US$ 310,00 por pessoa/trecho 
Inclui guia regular, 01 entrada a Machu Picchu e ônibus desde Águas Calientes até Machu Picchu. 
Se os clientes fizerem o trem vistadome será necessário inserir o traslado até a estação de trem que custa Us$ 
40,00 por pessoa/regular. 



 
6° dia - Machu Picchu > Cusco 
Café da manhã no hotel e check-out. 
 
Descida de trem desde Águas Calientes 
 
Opcional: 
Descida Belmond Hiram Bingham 
A partir de US$ 450,00 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. 
 
Descida com trem Vistadome 
A partir de US$ 270,00 por pessoa/trecho 
Inclui ônibus de descida até Águas Calientes e trem até estação de trem Poroy em Cusco. 
 
O 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. 
 
7° dia - Cusco 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Opcional: 
Visita Cidade e Ruínas Próximas: US$ 114,00 por pessoa 
Inclui: Transporte regular, guia espanhol/inglês, entradas Koricancha, Catedral e Ruínas Próximas. 
 
Trilha Vinicunca ou Montanha Arco Iris: US$ 146,00 por pessoa/regular . 
 
8° dia - Cusco 
Café da manhã no hotel e check-out. 

 
 
 
 



  INCLUI 
 

02 noites de hospedagem em Lima no Belmond Miraflores com regime de café da manhã; 
02 noites de hospedagem em Vale Sagrado no Belmond Rio Sagrado com regime de café da manhã; 
01 noite de hospedagem em Machu Picchu no Belmond Sanctuary Lodge com regime de café da manhã; 
02 noites de hospedagem em Cusco no Belmond Palacio Nazarenas ou Belmond Monasterio com regime de café 
da manhã; 
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 & CONDIÇÕES 
 

  Belmond Experience 

Single* Duplo* 

USD - P 2.098,00 USD - P 1.049,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Lima - Belmond Miraflores Lima (Suite Junior Vista Cidade) 
Vale Sagrado - Belmond Hotel Rio Sagrado (Deluxe com terraço)  
Machu Picchu- Belmond Sanctuary Lodge (Standard)  



Cusco - BELMOND PALACIO NAZARENAS ou Belmond Hotel Monasterio (Suite Junior / /Superior)  
 
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 Lima > Hotel Lima> Aeroporto Lima: US$ 68,00 por pessoa/privativo ( base 2 pagantes); 
 
Traslado Aeroporto > Hotel em Vale Sagrado: US$ 75,00 por pessoa/regular/trecho ( base 2 pagantes); 
 
Traslado Hotel Cusco > Aeroporto: US$ 18,00 por pessoa/privativo ( base 2 pagantes); 
 
Noite extra em Lima, Rio Sagrado ou Cusco: US$ 143,00 por pessoa; 
 
Noite no Belmond Sanctuary Lodge 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 
 
 

 


