
 

PERU AEREO | LIMA, CUSCO, MACHU PICCHU 
 
1º DIA – 04/09 – PORTO ALEGRE / CUSCO:  
Apresentação no Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre com no mínimo 03 horas de antecedência para 
embarque com destino a Cusco.  Chegada  em  Cusco e traslado ao hotel. Hospedagem e restante do dia livre. 
 
2º DIA – 05/09 – CUSCO:  
Café da manhã e passeio para conhecer a antiga capital do Imperio Inca, a cidade de Cusco e seus arredores. 
Entre estes a Catedral, o Koricancha o Templo do Sol, Plaza de Armas e complexo de Sacsayhuaman. Tarde livre 
para descobrir a cidade, suas feirinhas e assistir o show folclórico no centro de Arte Nativo del Qosco. 
 
3º DIA – 06/09 – CUSCO: (PASSEIO OPCIONAL – US$ 60,00) 
Dia livre. OPCIONAL: Saída na madrugada. Depois de desfrutar de nosso café da manhã tomaremos nossa 
caminhada para 3 horas e meia para cima para chegar à cidade de Machuraccay e depois subir até o sopé 
Vinicunca. Continuando o passeio, vamos passar ao longo de um caminho que vai gradualmente mudando a 
paisagem entre as montanhas de cores intensas e pequenos riachos de água gelada que nutrem e dão vida a este 
vale. Vamos atingir uma altitude de 5033 metros acima do nível do mar. Topo da misteriosa montanha de 7 cores 
(Vinicunca). Este será o ponto em que teremos tempo suficiente para tirar fotos, vídeos etc. Nossa visão se deleita 
na mágica que encerram as montanhas atrás do véu de nuvens e picos nevados, após essa experiência 
requintada, caminhada de volta para a aldeia de Japurá (Hanchipata), onde teremos almoço buffet preparado. 
Voltamos para Cusco chegar a cerca de 19:00. 
 
4º DIA – 07/09 – CUSCO / VALLE SAGRADO / OLLANTAYTAMBO / AGUAS CALIENTES: 
Com pequena bagagem, viagem a Ollantaytambo. No caminho, parada para conhecer Chincheros, local de 
tecelagem dos nativos. Tambem visitaremos Moray, onde abrange um grande terreno com várias depressões 
circulares, com finalidade na agricultura. Finalmente, chegaremos a parte inferior do complexo arqueológico de 
Ollantaytambo. 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. A tarde embarque no trem até Aguas Calientes. Chegada 
e hospedagem.  
 
5º DIA – 08/09 – AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU / CUSCO:  
Após o café da manhã seguiremos ao terminal de embarque para subir até a cidadela Inca de Machu Picchu. 
Acompanhado de guia local, faremos o recorrido pelas ruínas. Após a visita guiada, tempo livre para percorrer o 
lugar por conta própria, relaxar ou meditar. Em horário combinado, descida à cidade de Águas Calientes. À tarde, 
embarque no trem para retorno a Ollantaytambo. Desembarque e traslado terrestre até Cusco. 
 
6º DIA – 09/09 – CUSCO / LIMA: Após o café da manhã desocupamos os apartamentos e transfer até o 
aeroporto. Viagem a Lima. Chegada ao meio dia e tempo livre. À noite sugerimos (não incluído) a 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 e na sequencia um jantar-show típico no restaurante La Dama 
Juana (www.ladamajuana.com.pe). 
 
7º DIA – 10/09 – LIMA / PORTO ALEGRE: Em horário a combinar, 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 e o convento de Santo Antônio. 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”. Noite voo com destino a Porto 
Alegre, chegada dia 11/09. 

 

http://www.ladamajuana.com.pe/


 

INCLUINDO: 
- Passagem aérea Porto Alegre / Cusco / Lima / Porto Alegre; 
- Transfers aeroporto / hotel / aeroporto; 
- 06 noites de hospedagem em Hoteis de Categoria Turista 4* com café da manhã; 
- Passeio em Cusco e ao Complexo de 4 Ruinas com ingresso incluído; 
- Passeio ao Valle Sagrado dos Incas com ingresso (com almoço); 
- Passeio ao Sitio Arqueológico de Machu Picchu com ingressos incluído (com almoço); 
- TKt de Trem Expedition nos trechos Ollantaytambo x Aguas Calientes x Ollantaytambo; 
- Tour Lima; 
- Seguro viagem de US$ 15.000,00; 
 
VALOR DO PACOTE – POR PESSOA: 
APTO DUPLO/TRIPLO STD: R$ 7.200,00 
APTO INDIVIDUAL STD: R$ 8.200,00 
+ Taxas de embarque = R$ 490,00 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
Entrada de 30% e saldo em até 09 vezes no cheque ou em até 6 vezes no cartão 
 
HOTEIS PREVISTOS 
04 noites em Cusco – POLO SUITES ou similar 
01 noite em Aguas Calientes – WAMAN HOTEL ou similar 
01 noite em Lima – EL FARAONA ou similar 
 
 
VOOS PREVISTOS 
LA2487  04SEP * POA / LIM   07:40  10:40   
LA2035  04SEP * LIM / CUZ   12:35  13:56   
LA2010  09SEP   CUZ / LIM    06:58  08:25   
LA2486  10SEP   LIM / POA   23:55  06:35   

 
 
DOCUMENTOS - Carteira de Identidade (RG) original, emitida pela Secretaria de Segurança Pública, em bom 
estado e com foto recente ou Passaporte dentro de sua validade; 
- Estrangeiros Residentes: Carteira de Identidade de Residência (RNE), se necessário, passaporte dentro de sua 
validade, bem como a verificação da necessidade de visto consular; 
- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial (por parte do pai ou 
mãe que não irá viajar), emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil ou em cartório com reconhecimento de 
assinatura por VERDADEIRO. 
NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO. 
-O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso contrário, ficará 
impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos 
são de inteira responsabilidade do passageiro 
- Portar certificado internacional da vacina contra a febre amarela 


