
Day-by-Day

1º Dia - Lima

Chegada a Lima, recepção e traslado ao

hotel.

Pernoite no hotel selecionado.

2º Dia - Lima

Café da manhã ao hotel.

Visita a Cidade de Lima colonial e

moderna.

Pernoite no hotel selecionado.

3º Dia - Lima - Cusco

Café da manhã ao hotel.

Traslado do hotel para aeroporto de

Lima.

Chegada a Cusco. Recepção e traslado

ao hotel.

Visita a Cidade Cusco com ruinas

vizinhas.

Pernoite no hotel selecionado.

4º Dia - Cusco - Vale Sagrado

Café da manhã ao hotel.

Excursão ao Valle Sagrado: Mercado

Pisac e Ruinas de Ollantaytambo. Inclui

almoço

Pernoite no hotel selecionado em Vale

Sagrado.

Peru Andino 
9 dias

Parte Terrestre

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu e Puno

Saídas Diárias
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5º Dia - Vale Sagrado - Machu

Picchu - Cusco

Café da manhã ao hotel.

Na hora combinada, traslado ao estação

de trem para começar excursão a Machu

Picchu. (Incluí almoço)

Retorno ao hotel selecionado em Cusco.

Pernoite

6º Dia - Cusco - Puno

Café da manhã ao hotel.

Traslado do hotel do hotel para a

estação de ônibus de Cusco

Ônibus turístico Cusco / Puno (Almoço e

ingressos incluídos)

Traslado do estação de ônibus em Puno

para hotel.

Pernoite no hotel selecionado.

7º Dia - Puno

Café da manhã ao hotel.

Visita a Ilhas dos Uros e Taquile (Incluí

almoço)

Pernoite no hotel selecionado

8º Dia - Puno - (Juliaca) Lima

Café da manhã ao hotel.

Traslado do hotel em Puno, para

aeroporto no Juliaca.

Chegada a Lima. Recepção e traslado ao

hotel.

Pernoite no hotel selecionado em Lima.

9º Dia - Lima

Café da manhã ao hotel.

Traslado ao aeroporto para tomar seu

voo…

* Extensão



Incluído

LIMA

04 traslados in/out

Visita a cidade de Lima

03 noites de hotel com café da manhã

CUSCO

02 Traslados in/out

Visita a cidade com ruinas vizinhas

Excursão a Machu Picchu. (Incluí almoço)

02 noites de hotel com café da manhã

Ônibus turístico Cusco / Puno (Almoço e ingressos incluídos)

VALE SAGRADO

Visita ao Mercado Pisac e Ruinas de Ollantaytambo. Inclui almoço

Traslado do hotel para estação de trem para começar excursão a Machu Picchu

01 noite de hotel com café da manhã

PUNO

02 traslados in/out

Visita a Ilhas dos Uros e Taquile + almoço

02 noite de hotel com café da manhã

Não Incluído

Parte aérea nacional e internacional.

Gastos pessoais

Seguro de Viagens

Alimentação e bebidas não mencionadas como incluídas.

Despesas com documentação (passaporte, vistos e vacinas)

Qualquer outro serviço não mencionado como incluído.



Observações

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

Novo.

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

Saídas diárias - serviços regulares.

Preço por pessoa

USD 1.965 Apto Duplo - Machu Picchu com trem Expedition - Categoria Turista

Superior

USD 1.364 Apto Triplo - Machu Picchu com trem Expedition - Categoria Turista

Superior

Preços não são válidos para períodos especiais/Feriados: Natal, Ano Novo, Semana

Santa e feriados regionais: Festa do Sol de 22 a 26 junho, Festas Pátrias de 27 a 29 de

Julho.

* 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.


