
Alma Latina - Inspirações Incas Sol & Luna Lodge Spa  
03 noites 

 

 

 

A 2.800 metros de altitude as cores são vivas: o azul do céu, o vermelho da terra e o mosaico infinito de flores 
que caem em abundância. Inspirado por essa decoração luminosa, o Sol & Luna celebra a beleza do Vale Sagrado 
dos Incas.  
 
A partir de  
USD 559,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
A arquitetura mistura a vanguarda ao espírito primitivo, as paredes de argila acolhem obras modernas e a arte 
tradicional peruana, as pedras, vigas e ladrilhos são originários do vale e se harmonizam ao ambiente de forma 
natural. A cozinha, deliciosa, é igualmente inspirada na gastronomia local, mas traz um toque contemporâneo. 
Situado próximo aos parques arqueológicos, o Sol & Luna é uma porta aberta para essa civilização desaparecida. 
 
Destaques: 
 

• Mimo surpresa Just Tur; 

• 30% de desconto na tarifa; 

• Benefício exclusivo a escolher entre: 

• 4º noite cortesia (4x3) no hotel na mesma categoria reservada; 

• 1 noite cortesia no Relais & Châteaux Hotel B em Lima (apenas para 2 pessoas adultas); 

• Meia pensão cortesia (jantar) durante toda a estadia no hotel; 

•  USD 250 de crédito a usar no hotel; 

• Up grade de quarto mediante disponibilidade; 

• Flexibilidade para agendar sua viagem até 2022; 

 

  ROTEIRO 



1° dia - Sol y Luna Lodge Spa 
Chegada por conta própria ao hotel. 
 
O hotel: 
A 2.800 metros de altitude as cores são vivas: o azul do céu, o vermelho da terra e o mosaico infinito de flores que 
caem em abundância. Inspirado por essa decoração luminosa, o Sol & Luna celebra a beleza do Vale Sagrado dos 
Incas. A arquitetura mistura a vanguarda ao espírito primitivo, as paredes de argila acolhem obras modernas e a 
arte tradicional peruana, as pedras, vigas e ladrilhos são originários do vale e se harmonizam ao ambiente de forma 
natural. A cozinha, deliciosa, é igualmente inspirada na gastronomia local, mas traz um toque contemporâneo. 
Situado próximo aos parques arqueológicos, o Sol & Luna é uma porta aberta para essa civilização desaparecida. 
 
Aproveite para ter uma experiência noturna excepcionalmente refinada no KILLA WASI. 
Interpretações contemporâneas de tradições culinárias rústicas do Vale Sagrado e da refinada culinária Cusqueña 
incorporam a produção dos vizinhos agricultores, bem como as descobertas do chef nas selvas peruanas ao longo 
da Amazônia. 
Dentro da “Casa da Lua”, suavemente arredondada e com paredes coloridas, além de servirmos um buffet de café 
da manhã e almoço vegano descontraído, oferecemos também uma experiência noturna excepcionalmente 
refinada. Os hóspedes jantam de maneira formal e confortavelmente luxuosa em torno de uma tradicional lareira 
peruana. 
 
2° dia - Sol y Luna Lodge Spa 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Sol y Luna Experience 
A paisagem deslumbrante e o clima benevolente convenceram os Incas a se estabelecerem no Vale Sagrado, que 
consideravam ser um espelho da Via Láctea. 
Convidamos você a vir voar com o vento, pedalar pelos terraços andinos, fazer caiaque sob os picos nevados e 
trekking nos antigos caminhos incas pelas montanhas. Descubra aldeias remotas, igrejas coloniais e misteriosos 
sítios arqueológicos a cavalo ou de quadriciclo. Lar da civilização andina há mais de 500 anos, o Vale Sagrado é 
também um verdadeiro tesouro de locais históricos, incluindo Machu Picchu, e de vibrantes e prósperas tradições 
culturais. Para aqueles que preferem imergir culturalmente na cozinha, oferecemos uma variedade dos mais 
palatáveis prazeres do Vale Sagrado. 
 
3° dia - Sol y Luna Lodge Spa 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Aventura: 
Um playground natural para os amantes de aventura, o Vale Sagrado oferece atividades movidas a adrenalina no 
céu e no chão, em duas ou quatro rodas, a cavalo nativo Paso, a pé e até mesmo na água. 
Cultura: 
Há muito conhecido como porta de entrada para Machu Picchu, o Vale Sagrado é realmente lar de uma rica 
diversidade cultural, começando com os próprios artesãos do Sol y Luna. 
Gastronomia: 
Para conectar os hóspedes em todos os sentidos aos sabores excepcionais do Vale Sagrado, o Chef Nacho e a 
equipe culinária conduzem profundas e palatares aventuras nesta paisagem fértil e por entre os amigos, os 
tradicionais agricultores andinos que cultivam produções naturalmente orgânicas de maneira que pouco mudou 
desde o Império Inca. 
 



4° dia - Sol y Luna Lodge Spa 
Café da manhã e check-out. 

 

  INCLUI 

• 03 noites de hospedagem no Vale Sagrado - Hotel Sol & Luna Lodge Spa com regime de café da manhã; 

• Mimo surpresa exclusivo Just Tur; 

• 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 
 

  Relais & Châteaux 

Single* Duplo* 

USD - P 1.120,00 USD - P 559,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Vale Sagrado - Sol & Luna Lodge Spa (Superior casita)  

 

CONDIÇÕES:  

Validade:31/03/2022 - sem restrições de data; 

Criança: Até 02 crianças cortesia; 



Check-in: 15h 

Check-out: 12h  

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa pré-paga e não reembolsável com direito a até 2 

remarcações sem multa até 5 dias antes da data do check-in. Flexibilidade  em caso de testes positivos ao 

COVID-19. 

 

Notas importantes:  

Promoção válida apenas para reservas efetuadas até dia 20 de dezembro 2020.  
 

 
 
 
 

  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 

 


