Atendimento | (51) 3072-1022

PERU: MACHU PICCHU, PUNO E LIMA - OUT/20
18/10 a 26/10/2020 - 9 dias

GRUPO C/GUIA DESDE POA/RS

MACHU PICCHU, CUZCO, VALLE SAGRADO, ROTA SOL INCA, PUNO, LAGO TITICACA,
ILHA DE TAQUILÉ, LIMA.
18/10/20 (DOMINGO) – PORTO ALEGRE / LIMA / CUZCO (AÉREO):
Apresentação às 04:45h no Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre/RS para
embarque a Cuzco (vide quadro de voos), com escala e troca de aeronave em
Lima, onde serão realizados os trâmites aduaneiros e migratórios. Na chegada,
na cidade de Cuzco, recepção e traslado Aeroporto Cuzco / hotel San Agustin
Eldorado. Acomodação no hotel e tempo para adaptação a altitude da cidade e
posteriormente, à noite, ida a pé (3 quadras do Hotel) ao Centro Qosqo (Cuzco)
de Arte Nativo para assistir o show de músicas e danças típicas - ingresso não
incluso (± U$ 7,00). 1 noite no Hotel San Agustin El Dorado com café da
manhã.
19/10/20 (SEGUNDA) – CUSCO / VALLE SAGRADO / OLLANTAYTAMBO / MACHU
PICCHU PUEBLO:
Café da manhã no hotel, posteriormente, saída em direção ao Vale Sagrado
dos Incas, beirando o Rio Urubamba, com o vale de campos cultivados, visita do
Awana Kancha (museu vivo da cultura inca), o colorido mercado de Pisac, com
tempo livre para observar os nativos e seu estilo de vida, seus artesanatos,
realizar compras, continuando até o povoado de Urubamba. Após o almoço
(não incluso) visitaremos a parte inferior do complexo arqueológico de
Ollantaytambo ingresso com Boleto Turístico não incluso . Na parte alta,
levanta-se um impressionante centro cerimonial do culto da água e uma
fortaleza que vigiava o acesso à parte inferior do vale. Atualmente é um
interessante povoado de origem incaica com notáveis canais e ruas
empedradas do tempo dos Incas. Ao ﬁnal da tarde viajaremos por 1h20min em
trem (60 km), vagão classe turística (Trem Inka Rail Expedition), para pernoitar
no povoado de Águas Calientes aos pés do Machu Picchu. Traslado ao hotel.
Hospedagem no Hotel Inti Punku ou similar com café da manhã.
20/10/20 (TERÇA) – MACHU PICCHU / OLLANTAYTAMBO / VALE SAGRADO
(www.vallesagrado.com) / CUSCO:
Café da manhã no hotel, posteriormente traslado a pé (4 quadras) até a
estação para embarque em microônibus que sobe até o Machu Picchu.

Acompanhado de guia local, faremos o recorrido pelas ruínas, onde o guia nos
contará à história que envolve este misterioso e encantador lugar. Após a visita
guiada, tempo livre para percorrer o lugar por conta própria, relaxar ou
meditar. Em horário combinado, descida ao povoado de Águas Calientes,
tempo livre e posteriormente embarque no trem em vagão classe turístico para
retorno a Cuzco. Desembarque na estação de Ollantaytambo e continuação em
traslado rodoviário, passando pelo povoado de Chinchero, chegando em torno
das 18:00h em Cusco. Sugerimos, de forma opcional, participar de um jantarshow típico no restaurante Don Antônio. 2 noites de hospedagem no hotel San
Agustin El Dorado ou similar com café da manhã.
21/10/20 (QUARTA) – CUZCO / CITY TOUR E 4 RUINAS / TARDE LIVRE:
Café da manhã no hotel, posteriormente, city tour, com transporte e guia local,
para conhecer os principais pontos turísticos de Cuzco, iniciando pelo templo de
Qoricancha, templo construído durante o governo de Pachacutec, templo
principal do UrinQosqo (Cusco de abaixo) dedicado ao Deus Sol, Plaza de
Armas, Catedral, e visita a uma das 4 principais ruinas nos arredores
(Sacsayhuaman, Qenqo, Pucapucara eTambomachay ingresso com Boleto
Turístico não incluso . O Tour ﬁnaliza em torno das 12:30h, tempo livre para
almoço (não incluso). Tarde livre, para descansar e/ou conhecer melhor os
atrativos turísticos da cidade de Cuzco, como os variados museus, feiras de
artesanatos, visitar o bairro dos artistas – San Blas, pertinho do Centro Histórico
de Cusco, a poucos metros a Praças das Armas, está localizado este bairro que
é um dos locais mais charmosos da cidade. Conhecido como o bairro dos
artistas, é formado por ruelas estreitas, ocupadas por lojinhas de artesanato
local, cafés, hotéis boutiques e galerias de arte. Por entre as ruas estreitas,
encontramos a principal atração do bairro a Plazoleta de San Blas. A praça
abrigada uma feirinha onde os artistas vendem e confeccionam suas obras e é
bem bacana poder conversar e conhecer de perto dos responsáveis por tão
lindos trabalhos artísticos. Hospedagem com café da manhã.
22/10/20 (QUINTA) – CUZCO / PUNO:
Após o café da manhã no hotel, em horário determinado, traslado para
embarque em ônibus turístico, com guia, para viagem Rota do Sol Inka até
Puno. Durante o trajeto parada no povoado de Andahuaylillas para visitar a
preciosa igreja (capela sixtina dos nativos) do século XVII com um
impressionante órgão decorado, nas ruínas de Raqchi (ingresso não incluso (±
5,00) conhecidas como o Templo do Deus Wiracocha com os restos de
enormes colunas que suportavam o teto do templo e conheceremos seus
diferentes recintos, "La Raya", limite natural entre Cuzco e Puno. Almoço
incluído (sem bebidas. Finalizando a viagem em torno das 18h que é uma real
experiência andina por permitir apreciar os lugares altos nos Andes - Altiplano.
Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 2 noites com café da manhã.
23/10/20 (SEXTA) – PUNO / NAVEGAÇÃO LAGO TITICACA - ILHA DE UROS E
TAQUILE / PUNO // JULIACA / LIMA (AÉREO):
Após o café da manhã no hotel, navegação pelo Lago Titicaca até a Ilha dos
Uros, visitação e interação com a comunidade ﬂutuante, oportunidade de
compras de artesanatos exclusivos confeccionados pelos nativos, continuação

até a Ilha de Taquile, onde teremos o almoço incluído (sem bebidas) e
oportunidade para conhecer o lugar. Retorno ao hotel em Puno, em torno das
14h; restante do tempo livre. Em momento oportuno, traslado a Juliaca para
viagem aérea a Lima, com horário previsto de chegada às 21h29. Na chegada,
recepção pela equipe local e traslado ao hotel. Hospedagem por 2 noite com
café da manhã.
24/10/20 (SÁBADO) – LIMA / CITY TOUR:
Café da manhã no hotel. Em seguida, city tour com transporte e guia local para
visitar os principais pontos turísticos de Lima. Visita ao centro de "La Ciudad de
los Reyes" a mais importante da América durante a época colonial: A “Plaza
Mayor” onde se encontram o palácio do governo, a Catedral e a prefeitura
municipal, o convento de Santo Antônio, um ícone da arquitetura colonial, que
foi terminado ao ﬁnal do século XVI e restaurado recentemente. No convento,
repousam algumas relíquias da igreja peruana, como Santa Rosa de Lima e San
Martin de Porres. O tour continua até o moderno distrito de San Isidro, onde
apreciaremos La Huaca Huallamarca, uma pirâmide de adobe pré-inca, e
terminaremos no distrito turístico de Miraﬂores, onde poderemos observar a
costa do Pacíﬁco “el Parque del Amor”. Restante do dia livre. À noite sugerimos
(não incluído) vista ao PARQUE DAS ÁGUAS, uma fonte de água iluminada com
mais de 30 min. de show de águas dançantes, considerado o maior do mundo
pelo Guiness Book. Hospedagem.
25/10/20 (DOMINGO) – LIMA DIA LIVRE + VIAGEM LIMA / PORTO ALEGRE
(AÉREO):
Dia inteiramente livre para atividades pessoais independentes, para desfrutar e
conhecer melhor alguns outros pontos turísticos desta cidade surpreendente.
Sugerimos uma visita ao museu Larco Herrera ou ao Museu do Ouro
(www.museoroperu.com.pe), centros de compras de artesanatos, lojas de
departamentos (Ripley, Falabella com preços tentadores). Late check out no
hotel – saída do hotel até às 18:00h. 18:30h traslado Hotel / Aeroporto de Lima
para voo de retorno a POA/RS.
26/10/20 (SEGUNDA) – CHEGADA A PORTO ALEGRE nas primeiras horas da
manhã. Fim dos serviços.

O QUE INCLUI NO PACOTE
Ticket aéreo em voo regular da TACA/AVIANCA POA/LIMA/CUZCO // JULIACA/LIMA
//LIMA/POA, COM taxas aeroportuárias e governamentais.
Traslados de chegada e saída privativos com assistência de guia em todos os
destinos, podendo ser em VAN, Micro-ônibus ou Ônibus de turismo
Ticket de trem em vagão turístico e serviço regular Ollantaytambo / Águas
Calientes-Machu Pichu / Ollantaytambo. Franquia Malas até 20 kg.
07 Noites de hospedagem, em apto standard, com café da manhã em hotéis de
categoria turística superior (3* Sup. ou 4*) de boa localização.
02 Almoços buffet ou pratos turísticos (sem bebidas e gorjetas), em datas
conforme descrito na programação.

City tour com guias locais em espanhol ou portugues, e demais serviços privativos
descritos no roteiro acima.
Ticket de transporte turístico rodoviário regular com guiada e paradas em pontos
turísticos trajeto Cuzco/Puno.
Navegação privativa com guia local do Lago Titicaca para visitar as ilhas artificiais e
a Ilha de Taquile.
Guia acompanhante desde Porto Alegre/RS para grupo acima de 20 pessoas
viajando juntas.
Seguro viagem e Kit de viagem, contendo etiquetas para as malas, nécessaire.
O QUE NÃO INCLUI NO PACOTE
Passagem aérea em classe executiva ou primeira classe.
Noites adicionais caso o passageiro deseje ficar mais tempo em destino e passeios
opcionais.
Refeições, bebidas, carregadores de malas, gorjetas em geral e qualquer outro tipo
de serviços não mencionados como incluídos.
Ingressos a parques, museus, reservas ecológicas, teatros, cinemas, locomoções
fora do estipulado, telefonemas e outros gastos.
Noite adicional por problemas de saúde, greve, fenômenos meteorológicos
adversos que impedem a continuação da viagem.
Ticket ou Boleto Turístico que dá acesso a pontos visitados e mencionados na
programação (± USD 50,00).
Operado por: Andes Turismo.

VALOR DO PACOTE POR PESSOA
AÉREO + TERRESTRE
APTO DUPLO OU TRIPLO STD:
8.990,00
APTO SINGLE STD: R$ 11.990,00

R$

Com
taxas
e
impostos,
exceto
gorjetas/gratiﬁcações e demais serviços
não incluídos.
Obs: Apto triplo e criança no apto com os
pais consulte disponibilidade.
FORMAS DE PAGAMENTO
1) Pagamento Á Vista: desconto de 3%
sobre o valor do pacote.
2) Pagamento com Cheques Prédatados: Entrada de 20% com cheque ou
dinheiro e saldo parcelado em 09X iguais.

3) Pagamento com Cartão de Crédito:
Entrada de 30% com cheque/dinheiro e
saldo em até 5x iguais nos cartões
VISA/MASTER/Outros.
4) Pagamento com Boletos: Entrada de
30% com cheque/dinheiro e saldo em até
6x iguais, devendo estar quitado antes da
viagem.
Valores e condições sujeitos a alteração
sem prévio aviso.
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