
Day-by-Day

1º Dia - Cusco

Bem-vindas ao Peru!

Chegada ao Aeroporto de Cusco.

Recepção, traslado ao hotel escolhido.

Onde será servido um chá de boas-

vindas com folhas de coca que o ajudará

na adaptação com altitude. Resto do dia

livre. Pernoite.

2º Dia - Cusco

Café da manhã. Dia livre para atividades

pessoais/opcionais. Pernoite.

TOUR OPCIONAL ( NÃO INCLUSO )

• HALF DAY CITY TOUR CUSCO + 4

SITIOS ARQUEOLOGICOS –

À tarde, visita à cidade de CUSCO, onde

conheceremos a Catedral que tem uma

fachada interior e exterior de estilo

renascentista. No interior

encontraremos belas talhas de madeira

de cedro onde fazem destaque o couro e

o púlpito, assim como pinturas da

escola cuzquenha e objetos em prata

repujada. Também se visitará o

“Qorikancha” ou Templo do Sol, que

atualmente é a igreja de Santo Domingo.

A visita seguirá nas quatro Ruinas

limítrofes: A Fortaleza de

Sacsayhauman, Qenqo, Puca-pucara e

Tambomachay.

Cusco Maravilhoso 5 dias

Parte Terrestre

Cusco e Machu Picchu

https://utloperadora.com.br/


3º Dia - Cusco - Machu Picchu -

Cusco

04h30min - Saída hotel em traslado

regular para a estação ferroviária de

Ollanta para pegarmos o trem com saída

para o povoado de Aguas Calientes

(1h30min de viagem). chegada, recepção

e assistência para pegar o ônibus de

turismo que em 20 minutos o

transportará ao parque arqueológico.

Machu Picchu, nos receberá com seus

incríveis terraços, escadarias, recintos

cerimoniais e áreas urbanas. O tempo da

visita tem uma duração de 2 horas e 30

minutos, ao término da visita teremos

tempo para explorar a Cidadela por

nossa conta, Na hora combinada

descerão até o povoado de Aguas

Calientes. No horário programado

pegaremos o trem para retorno ao

povoado de Ollanta. Chegada, recepção

e traslado regular ao hotel em Cusco.

Pernoite.

4º Dia - Cusco

Café da manhã. Dia livre para atividades

pessoais/opcionais. Pernoite.

TOUR OPCIONAL ( NÃO INCLUSO )

• FULL DAY VALLE SAGRADO DOS INCAS

COM ALMOÇO –

Neste dia, descubra o melhor do Vale

Sagrado dos Incas. No caminho nos

deteremos em um complexo local onde

conheceremos e poderemos alimentar a

camelos andinos como lhamas, alpacas

e vicunhas. Logo saída para o povoado

de Pisaq. Terá a oportunidade de

conhecer um dos maiores sítios

arqueológicos do Vale Sagrado as

incríveis ruinas de Pisac e o mercado

típico artesanal de Pisac, onde

oferecem-se varias mostras de

artesanato, sendo as mais importantes

as linhas de textileria e cerâmicas, assim

como também, o mercado indígena,

onde a população de diferentes

comunidades nativas abastecem e

comercializam seus produtos. Almoço

em restaurante local. Na tarde

continuarão o passeio até o povoado de

Ollantaytambo chamado “ Povo Inca Vivo

”, visitarão o Complexo Arqueológico de

Ollantaytambo, que constituem

gigantesco complexo agrícola,

administrativo, social, religioso e militar

em tempos de Tahuantinsuyo.

5º Dia - Cusco

Traslado ao aeroporto com destino a

Lima e conexão internacional.

* Extensão



Incluído

Bilhete aéreo Lima-Cusco-Lima + taxas com Sky Airlines

Traslados chegada e saída em Cusco

03 noites de hospedagem + 01 noite grátis com café manhã no Hotel Villa Hermoza

3* em apto duplo standard

Full Day Machu Picchu

Ticket de Trem Voyager ( Inca Rail )

Ingressos a todas excursões

Alimentação mencionada no itinerário.

Assistência personalizada.

Não Incluído

Parte Aérea nacional e internacional.

Early Check-in.

Late Check-out.

Seguro de viagens.

Despesas pessoais.

Despesas com documentação (passaporte e vistos).

Gorjetas

Alimentação e bebidas não mencionadas como incluídas.

Qualquer outro serviço não mencionado como incluídos.

Observações

Valores não válidos para período Carnaval, Semana Santa, Festa do Sol, Natal e Ano

Novo.

Válido para mínimo 2 passageiros.

O Peru reabriu as fronteiras e autorizou a chegada de voos internacionais desde 1º

de outubro.

Exigências: Teste negativo de Covid-19 com até 72 horas de antecedência da

chegada ao país, além do preenchimento obrigatório da “Declaración Jurada de

Salud” em até 72h antes do embarque.



Saídas

CONSULTAR DATAS DE SAIDAS 2021/2022

Preço por pessoa

USD 705 Apto Duplo

* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a

alterações sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros nesse

material.


