
Alma Latina - Cusco & Machu Picchu  
                                                                                                                                                              

4 noites 

 

 

 
 
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 1.249,00 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; 

 O único hotel localizado na entrada para 
Machu Picchu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ROTEIRO 



1° dia - Cusco 

Chegada ao Aeroporto Internacional Alejandro Velasco Astete e traslado privativo ao hotel. 
 

O hotel: 
Com bases incas, a história encontra comodidades modernas em um refúgio de conto de fadas em Cusco. 
Preservadas 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. 
 
Na parte da tarde tour privativo pela cidade e Ruínas Próximas 
Inclui: Transporte privativo, guia português, entradas Koricancha ,Catedral e Ruínas Próximas 
 
2° dia - Cusco 

Café da manhã no hotel. 
Saída para tour de privativo de dia inteiro a Chinchero, Salineiras Maras, Moray e Fortaleza Ollantaytambo. 
Inclui: Transporte privativo, guia português, entrada Maras, Moray, Ollantaytambo 
 
3° dia - Cusco 

Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Opcional: 
Meio dia de tour privativo Ruínas Pisaq e Mercado Pisaq 
A partir de US$ 160,00 por pessoa base 2 pagantes 
Inclui: Transporte privativo, guia português, entrada as Ruínas de Pisaq 
 
4° dia - Cusco > Machu Picchu 

Café da manhã no hotel e check-out. 

O hotel: 

A sua porta de entrada para o império Inca. O único hotel localizado na entrada para Machu Picchu, esse 
retiro elegante permite que você tenha exclusividade na cidadela.  

Localizado nas sombras da Cidade Perdida, o lodge é um oásis de calma, antes ou depois de um dia 
explorando Machu Picchu. Relaxe com uma sessão de ioga, participe de uma cerimônia xamântica no 
jardim, ou saboreie o chá báez no Tampu Bar. A tranquilidade, a maravilha e abeleza estão no centro 
desse experiência única.  

Opcionais: 
Subida Belmond Hiram Bingham 

A partir de US$ 470,00 por pessoa/trecho 
Bar com os melhores coquetéis peruanos. 
Almoço gourmet a bordo. 
Observatório para desfrutar das paisagens do percurso. 
Show de música ao vivo. 
Ônibus até a cidadela de Machu Picchu. 
Bilhete de entrada para a cidadela de Machu Picchu. 
Um guia turístico para grupos em espanhol e / ou inglês a cada 7 passageiros. 
Chá da tarde no hotel Belmond Sanctuary Lodge. 
 
Subida com trem Vistadome 

A partir de US$ 350,00 por pessoa/trecho 
Inclui ônibus de subida até Águas Calientes 
Bilhete de entrada para a cidadela de Machu Picchu 
Um guia turístico 
 
Cada passageiro pode levar:  
1 bolsa ou mochila com até 05kg nas medidas de 62 polegadas lineares / 157 cm (altura + comprimento + 



largura). 
 
5° dia - Machu Picchu > Cusco 

Café da manhã no hotel e check-out. 
Descida de trem ( não incluso ). 
 
Opcionais: 

Descida Belmond Hiram Bingham 
A partir de US$ 470,00 por pessoa/trecho 
Traslado de ônibus do Santuário de Machu Picchu à Estação Machu Picchu (Pueblo / Aguas Calientes). 
Serviço de trem: Machu Picchu -Poroy 
Chá da tarde no Machu Picchu Sanctuary Lodge 
Jantar Gourmet a Bordo e Coquetéis 
 
Descida com trem Vistadome 
A partir de US$ 180,00 por pessoa/trecho 
Inclui ônibus de descida até Águas Calientes 
 
Traslado estação de trem em Cusco ao aeroporto. 

 

  INCLUI 

 03 noites de hospedagem em Cusco no Belmond Palacio Nazarenas com regime de café da 
manhã; 

 01 noite de hospedagem em Machu Picchu no Belmond Sanctuary Lodge com regime de café da 
manhã; 

 Traslado Aeroporto Cusco > Hotel Cusco > Aeroporto ou estação de trem; 

 Visita a cidade de Cusco e Ruínas Próximas; 

 Chinchero, Salineiras Maras, Moray e Fortaleza Ollantaytambo Privativo ( Excursão dia inteiro) 

 Welcome secret Alma Latina; 

 Kit Alma Latina com mochila exclusiva Just Tur. 
 
Tarifa não inclui: 

 

 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; 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 2.267,00 USD - P 1.249,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

 

Machu Picchu - Belmond Sanctuary Lodge (Duplo Standard)  

Cusco - Belmond Palácio Nazarenas (Junior Suíte)   

 

CONDIÇÕES:  

Validade:30/06/2022 - exceto datas de black-out 26/12/21-01/01/22; 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa pré-paga e não reembolsável. A tarifa permite 01 

alteração de datas apenas. 

 

Notas importantes:  

** Tarifas flutuantes, as datas devem ser agendadas no momento da compra ** 

Serviços não podem ser vendidos separadamente dos hotéis. 

 

Durante o período de janeiro a abril (período de chuvas em Cusco), o serviço de trem terá como ponto 

de partida e chegada à estação de Ollanta (Urubamba). No caso o trem não partirá/retornará para 

Cusco, nesse período os trens trabalham com o chamado serviços Bimodal. 

 

Protocolos de entrada ao país – atualizadas em outubro2021. 

Apresentar um Teste Molecular PCR Covid negativo, o qual deverá ser feito, como máximo, dentro das 

72 Horas antes da viagem. 

O teste deverá ser apresentado no balcão da linha aérea no Brasil e em Migrações no Peru.  

Os passageiros devem preencher uma “Declaração de Autorização de Saúde e Geolocalização” em 

 

http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/ dentro de 72 horas antes da partida. 

O uso de máscara para circular em todo o país é obrigatório, assim como o uso de duas máscaras em 

lugares fechados, como aeroportos, centros comerciais, bancos, supermercados, entre outros. 

No caso de o viajante andar de ônibus ou trem no país é necessário o uso da máscara face shield. 

 

Critérios de teste para COVID-19 

O teste deve ser realizado até 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. Os 

passageiros que transitaram por mais de 24 horas devem repetir o teste. 

O certificado de vacinação para COVID-19 deve incluir as seguintes informações: 

Nome do passageiro (nome no passaporte) 

Número do passaporte 

Nome e endereço do laboratório de teste 

Tipo de teste indicando teste de PCR 

Data e hora da coleta 



Resultado negativo 

Atenção às orientações para a entrada de passageiros no Brasil. 

Apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de documento 

comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-

19), com resultado negativo ou não detectável, do tipo teste de antígeno, realizado em até 24 horas 

anteriores ao momento do embarque, ou laboratorial RT-PCR, realizado em até 72 horas anteriores ao 

momento do embarque 

Os viajantes também deverão apresentar a Declaração de Saúde do Viajante (DSV), uma declaração 

que expressa concordância com as medidas de prevenção da Covid-19, que o passageiro deverá seguir 

enquanto estiver no país. 

A DSV poderá ser apresentada online ou impressa. Para emitir o seu DSV (DECLARAÇÃO DE SAÚDE 

DO VIAJANTE) clique aqui. 

O preenchimento do formulário da DSV deve ser concluído dentro das últimas 72 horas que antecedem 

o embarque para o Brasil; 

Para demais informações sobre TESTE RT-PCR PARA COVID-19 e PROCEDIMENTOS PARA 

ENTRADA NO BRASIL clique aqui. 
 

 

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

 
 

  INFORMAÇÕES 

 

 


