PERU FASCINANTE 2017
O Peru lhe convida a desfrutar dos destinos exóticos e culturais que oferece. O país é um destino único. Sua cultura viva, sua história
impressionante e a sua diversidade de recursos naturais fazem da viagem uma experiência realmente inigualável. De Cusco ao Lago
Titicaca, caminhando pela Machu Picchu dos Incas, passeando pela selva ou sobrevoando as Linhas de Nazca, você descobrirá uma
nova aventura em cada um destes atrativos, e assim viverá férias realmente diferentes.
.
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Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
Cusco, Machu Picchu, Vale Sagrado, Linhas de Nazca e
Ballestas
Lima e Cusco com pernoite em Águas Calientes/Machu
Picchu
Lima, Linhas de Nazca, Ballestas, Cusco, Vale Sagrado,
Machu Picchu
Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
Lima, Cusco, Puno e Lago Titicaca
Lima, Cusco e Tambopata, Puerto Maldonado
Lima, Arequipa, Cânion do Colca e Cusco
Lima, Cusco, Puno, Lago Titicaca e FD Ilha do Sol
Lima, Chiclayo, Trujillo e Cusco
Lima, Cusco, Puno, Ilha do Sol, La Paz
La Paz, Ilha do Sol, Puno, Cusco, Lima
Lima, Arequipa, Cânion do Colca, Puno, Cusco, Vale
Sagrado e Machu Picchu
Lima, Arequipa, Colca, Titicaca, Cusco, Vale Sagrado e
Machu Picchu
Lima, Ica, Linhas de Nazca, Ballestas, Cusco, Vale Sagrado,
Machu Picchu, Puno e Titicaca
Lima, Linhas de Nazca, Paracas, Arequipa, Colca, Puno,
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Lima, Linhas de Nazca, Paracas, Chiclayo, Trujillo,
Arequipa, Puno, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu e
Tambopata, Puerto Maldonado
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HOTÉIS
Cidade /
Categoria

Economica

Turista

Turista Superior

Primeira

Primeira Superior

Luxo

Grande Luxo

Melia Lima Hotel

El Pardo DoubleTree

Westin Lima Hotel

Costa del Sol

Casa Andina Private

Country Club Lima

Salaverry

Collection Miraflores

Hotel

Casa Andina Private

Palacio del Inka

Collection Cusco

Inkaterra La

Aranwa Cusco

Casona

Casa Andina Select
Monte Real
Hotel
Lima

Santa Cruz Hotel
Miraflores Suites

Allpa Hotel & Suites

Britania Hotel
El Tambo Perú

El Tambo 2 Perú
El Tambo (2 de mayo)

Centro

San Agustín Exclusive
José Antonio Hotel
José Anton. Executive
La Hacienda Hotel

Miraflores

José Antonio Deluxe
Dazzler Lima Hotel

Cusco

Taypikala Hotel

San Agus. Internacional

Mabey Hotel

Emperador Plaza

Maytaq Wasin

Hotel Warari

Samay Hotel

Abittare Hotel

Imperial Cusco

Sueños del Inka

Casa Andina Koricancha

Hotel

Hotel Plaza San

Los Portales Cusco

Francisco

Hotel

Tikawasi Valley
Valle
Sagrado

Mabey
Urubamba
Villa Urubamba
Lodge

Eco Inn
San Agustín Dorado

Sonesta Hotel Cusco

José Antonio Cusco

Hilton Garden Inn

San Agustín Plaza

Boutique
Sonesta Posadas del

San Agustín
Urubamba

San Agustín Urubamba

Hatun Valley

Hacienda

Hotel Agustos

del Valle

Urubamba

Hacienda
del Valle

Inkaterra Hacienda

Inca Yucay
Pakaritampu Hotel

Aranwa Sacred Valley

Casa Andina Private

Sol y Luna Hotel

Collection Valle

Urubamba
Tambo
del Inca Luxury
Collection

Sagrado
Hatun Inti Classic

Aguas
Calientes

Wiracocha Inn
Hatun Samay
Hotel

Andina Luxury

Waman Inn

Inti Punku Inn

La Cabaña Hotel

El Santuario

Hotel Ferre
Taypikala Hotel Machu

El Mapi
Casa Andina Classic
Machu Picchu

Sumaq Machu Picchu
Hatun Inti Boutique

Hotel (incl. cena)

(incl. cena)

Casa del Sol Boutique
(incl. cena)

Inkaterra Machu
Picchu Pueblo
(incl. cena)

Picchu
Hacienda Puno
Hotel Plaza de
Puno

Qelqatani Hotel

Armas
Casa Andina Puno
Tikarani

Hacienda Puno
Jose Antonio

Collection Puno

Libertador Lago

Libertador Lago

Casa Andina Puno

Puno

Sonesta Posadas del

Titicaca Puno

Titicaca Puno

Tikarani

Posada del

Posada del

Emancipador

Emancipador

Arequipa

Santa Rosa Hotel

Meliana Hotel

Eco Inn Colca

Eco Inn Colca

Colca

Pozo del Cielo

Pozo del Cielo

Hotel

Hotel

Mochiks Hotel

Los Portales

Los Portales

Inti Hotel

Chiclayo

Chiclayo

Paracas

Chiclayo

Los
Trujillo

Conquistadores
El Gran Marques
Inkaterra

Puerto

Hacienda

Maldonado

Concepción
(HABITACIÓN)

La Paz,
Bolivia

El Dorado Hotel

Casa Andina Private

Hotel Plaza de Armas

Inca Puno
La Hacienda -

Doubletree Paracas

Aranwa Paracas

Libertador Paracas,

Bahia Paracas

by Hilton

Resort & Spa

Luxury Collection

Casa Andina Select

Libertador Ciudad

Libertador Ciudad

Arequipa

Blanca

Blanca

El Refugio

Colca Lodge

Aranwa Colca

Aranwa Colca

Costa del Sol

Costa del Sol

Casa Andina Select

Casa Andina Select

Costa del Sol

Costa del Sol

Costa del Sol

Libertador Plaza

Libertador Plaza

Mayor

Mayor

Inkaterra Hacienda

Inkaterra Hacienda

Inkaterra Hacienda

Inkaterra Hacienda

Concepción

Concepción

Concepción

Concepción

Inkaterra Reserva

Inkaterra Reserva

(HABITACIÓN)

(HABITACIÓN)

(CABAÑA)

(CABAÑA)

Amazónica

Amazónica

El Rey Palace Hotel

Rosario Hotel

Presidente Hotel

Hotel Europa

Camino Real

Camino Real

Suites hotel

Suites hotel

Luxo

Grande Luxo

Los Conquistadores
El Gran Marques

San Agustin Paracas
Casa Andina Classic
Arequipa
Casa Andina Colca

El Fundador

SERVIÇOS EM MACHU PICCHU
Cidade /
Categoria

Economica

Turista

Turista Superior

Primeira

Primeira Superior

Almoço

El Mapi by Inkaterra

Inkaterra Machu Picchu

Trem

Expedition

Vistadome

* Todos os hotéis mencionados estão vinculados com suas respectivas webs. Para ver-la, presionar Ctrl+click sobre cada nome.
* Em caso não tenha disponibilidade, oferecerá hotéis similares, sujeito a suplementos caso tenha diferença de tarifa.
* Modulo Arequipa e Colca: não aplicam para datas Perumin.
* Algumas habitações triples estão conformadas por DBL twin ou casal mais Cama Adicional ou Sofá Cama.
* Nos modulos Cusco, Paracas e Arequipa categoria, primeira superior, luxo a habitación TPL é somente para crianças pois os hotéis, Hilton e Aranwa não contam com TPL, se
usa Twin ou casal + rollaway.
* Nos modulos Arequipa e Puno categoria grande luxo,a habitação TPL é Junior Suite + Cama adicional.
* Modulo Porto Maldonado em Hotel Hacienda Concepción está considerado habitação standard em categoria economica, turista e turista superior e está cotada com cabana
em categorias primeira e primeira superior.
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PF2017-04: PROGRAMA 5 DIAS / 4 NOITES

Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
 Dia 1 Chegada a Lima – Visita pela da Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a
documentação detalhada juntamente com o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte
colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos distritos de Miraflores e San Isidro, onde
passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a Huaca Pucllana. Em
seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco
para realizar uma pequena degustação. Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o
patrimônio cultural da humanidade e onde estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de
Porres e Santa Rosa de Lima. Para finalizar, recorreremos o Museu Larco, que possui a insuperável coleção
privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais
de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000 peças. Hospedagem em Lima.
 Dia 2 Saída para Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco. Na sua chegada à cidade
de Cusco, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Restante da manhã livre para descansar
e se aclimatar à altitude. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco, declarada Patrimônio da Humanidade pela
Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo Koricancha,
antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos
Domínicos construiu uma maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de
Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos
enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com uma visão vasta
da cidade do Cusco. A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e PucaPucará, importantes centros religiosos e administrativos Inca. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas:
café da manhã.
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi &
 Dia 3 Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante
centro arqueológico Inca, construído no final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito
tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do povoado há conservado as técnicas
da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares. Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde
teremos a oportunidade de ter algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será
servido em um restaurante local.Finalmente chegaremos a Ollantaytambo, um dos complexos
arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares onde os conquistadores
espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados
nas ladeiras das montanhas para uso agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem
serviu como um templo. Logo, continuaremos a cidade adjacente de Ollantaytambo, "a única cidade Inca
vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de pedra que não há
deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da
manhã e almoço.
 Dia 4 Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em
trem e durante o trajeto teremos uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba.
Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em seu embarque no ônibus que o levará
até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário
combinado, desceremos ao povoado de Águas Calientes. Almoço incluso. À tarde, embarque no trem para
retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores estarão esperando na estação para levá-lo até seu
hotel. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.
 Dia 5 Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão
com seu voo internacional. Refeições inclusas: café da manhã.
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Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Individual

Duplo

Triplo

1809
1880
1960
2061
2265
2570
3329

1560
1589
1620
1700
1812
1951
2330

1497
1529
1557
1633
1757
1853
-

Individual
55
59
62
67
77
91
127

Duplo
44
45
46
50
55
62
80

Triplo
41
42
43
47
53
57
-

IRRF
Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo
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PF2017-05: PROGRAMA 6 DIAS / 5 NOITES

Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, Linhas de Nazca e Ballestas

 Dia 1 Chegada em Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Na sua chegada à cidade de Cusco, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará
um kit com a documentação detalhada juntamente com o itinerário final. Restante da manhã livre para
descansar e se aclimatar à altitude. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco, declarada Patrimônio da
Humanidade pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no
templo Koricancha, antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo
depois a ordem dos Domínicos construiu uma maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois,
percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de Sacsayhuaman, construção inca
conhecida pelos enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com
uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de
Qenko e Puca-Pucará, importantes centros religiosos e administrativos Inca. Hospedagem em Cusco.
Refeições inclusas: Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi &
 Dia 2 Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante
centro arqueológico Inca, construído no final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito
tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do povoado há conservado as técnicas
da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares. Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde
teremos a oportunidade de ter algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será
servido em um restaurante local.
Finalmente chegaremos a Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo
Império Inca, um dos poucos lugares onde os conquistadores espanhóis perderam uma batalha
importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras das montanhas para uso
agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo,
continuaremos a cidade adjacente de Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo
existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de pedra que não há deixado de ser habitada desde
o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.
 Dia 3 Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em
trem e durante o trajeto teremos uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba.
Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em seu embarque no ônibus que o levará
até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário
combinado, desceremos ao povoado de Águas Calientes. Almoço incluso. À tarde, embarque no trem para
retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores estarão esperando na estação para levá-lo até seu
hotel. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.
 Dia 4 Retorno para Lima – Saída para Paracas
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, traslado
para o terminal de ônibus e embarque no serviço especial de ônibus com destino a Paracas (aprox. 4 horas).
Chegada e recepção. Hospedagem em Paracas.
Refeições inclusas: café da manhã, snack.
 Dia 5 Linhas de Nazca
No horário combinado, traslado ao aeródromo de Pisco e embarque em uma avioneta para desfrutar do
sobrevoo pelas incríveis Linhas de Nazca, localizadas nas pampas de mesmo nome. Ali é possível ver
numerosos geoglifos representando figuras de animais e plantas, distribuídos em meio a um emaranhado
de outros traços como retas, trapézios, triângulos e espirais gravados sobre o solo e que premaneceram
preservados por cerca de 2.000 anos. Hospedagem em Paracas. Refeições inclusas: café da manhã.
 Dia 6 Paracas – Ilhas Ballestas – Retorno para Lima
Sairemos bem cedo com destino ao píer, local onde começará nossa excursão de quase 2 horas em lancha
para as Ilhas Ballestas, localizadas em frente à costa da Reserva Nacional de Paracas – o maior santuário
natural de nossa costa. Estas duas belas ilhas são o lar de milhares de aves migratórias, as quais
compartilham seu habitat com colônias de inquietos lobos marinhos. Durante a travessia até as ilhas,
6

faremos uma parada para apreciar o misterioso desenho conhecido como “O Candelabro”, esculpido nas
enconstas de uma das dunas da costa. Em horário oportuno, retorno em ônibus para a cidade de Lima.
Refeições inclusas: café da manhã.

PF2017-05 CUSCO, VALE SAGRADO, MACHU PICCHU E LINHAS DE NAZCA
Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Individual

Duplo

Triplo

2448
2493
2690
2864
3012
3356
4023

2104
2126
2207
2342
2426
2567
2900

2030
2052
2126
2240
2370
2474
-

Individual

Duplo

Triplo

IRRF
Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

85
87
96
105
112
128
160
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69
70
74
80
84
91
106

65
66
70
75
81
86
-

PF2017-06: PROGRAMA 6 DIAS / 5 NOITES
Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu

 Dia 1 Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a
documentação detalhada juntamente com o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte
colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos distritos de Miraflores e San Isidro, onde
passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a Huaca Pucllana. Em
seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco
para realizar uma pequena degustação.
Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e
onde estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima.
Para finalizar, recorreremos o Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do
Antigo Perú e inspira seus visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de
história do antigo Perú através de mais de 45.000 peças. Hospedagem em Lima. Refeições inclusas:  Dia 2 Saída para Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco. Na sua chegada à cidade
de Cusco, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Restante da manhã livre para descansar
e se aclimatar à altitude. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco, declarada Patrimônio da Humanidade pela
Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo Koricancha,
antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos
Domínicos construiu uma maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de
Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos
enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com uma visão vasta
da cidade do Cusco. A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e PucaPucará, importantes centros religiosos e administrativos Inca. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas:
café da manhã


Dia 3

Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço

O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante
centro arqueológico Inca, construído no final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito
tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do povoado há conservado as técnicas
da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares. Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde
teremos a oportunidade de ter algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será
servido em um restaurante local.
Finalmente chegaremos a Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo
Império Inca, um dos poucos lugares onde os conquistadores espanhóis perderam uma batalha
importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras das montanhas para uso
agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo,
continuaremos a cidade adjacente de Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo
existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de pedra que não há deixado de ser habitada desde
o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.
 Dia 4 Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em
trem e durante o trajeto teremos uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba.
Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em seu embarque no ônibus que o levará
até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário
combinado, desceremos ao povoado de Águas Calientes. Almoço incluso. Hospedagem em Águas
Calientes.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.
 Dia 5 Segunda Visita Opcional a Machu Picchu (ENTRADA NÃO INCLUIDA) – Retorno para Cusco
Manhã livre. Opcionalmente, você pode fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar para
conhecer outros pontos mais recônditos como o “Intipunku” (“Porta do Sol”); os mais aventureiros por sua
vez podem desfrutar de uma subida cheia de adrenalina ao “Huayna Picchu” (“Montanha Jovem”) para
visitar o Templo da Lua e ter uma vista de Machu Picchu digna de uma bela fotografia. Em horário
8

combinado, embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores o aguardarão
na estação para levá-lo até seu hotel. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã.
 Dia 6 Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão
com seu voo internacional. Refeições inclusas: café da manhã.
PF2017-06 LIMA, CUSCO, VALE SAGRADO, MACHU PICCHU E PERNOITE EM ÁGUAS CALIENTES
Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Individual

Duplo

Triplo

1924
2031
2133
2252
2555
2929
3737

1628
1670
1711
1800
1963
2154
2589

1557
1605
1652
1734
1908
2010
-

Individual

Duplo

Triplo

IRRF
Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

60
65
70
76
90
108
146
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46
48
50
54
62
71
92

43
45
47
51
60
64
-

PF2017-07: PROGRAMA 7 DIAS / 6 NOITES

Lima, Linhas de Nazca, Ballestas, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
Dia 1

Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos


distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a
Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma
pequena degustação. Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e
onde estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima.
Para finalizar, recorreremos o Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus
visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000
peças. Hospedagem em Lima. Refeições inclusas: -

Dia 2
Saída para Paracas – Sobrevoo das Linhas Nazca
Bem cedo, traslado ao terminal de ônibus e embarque no serviço especial de ônibus com destino a Paracas (aprox. 4 horas). Chegada e
recepção. Traslado ao aeródromo de Pisco para e embarque em uma avioneta para desfrutar do sobrevoo pelas incríveis Linhas de Nazca,
localizadas nas pampas de mesmo nome. Ali é possível ver numerosos geoglifos representando figuras de animais e plantas, distribuídos em
meio a um emaranhado de outros traços como retas, trapézios, triângulos e espirais gravados sobre o solo e que premaneceram preservados
por cerca de 2.000 anos.Hospedagem em Paracas. Refeições inclusas: café da manhã, snack.

Dia 3
Paracas – Ilhas Ballestas – Retorno para Lima
Sairemos bem cedo com destino ao píer, local onde começará nossa excursão de quase 2 horas em lancha para as Ilhas Ballestas, localizadas
em frente à costa da Reserva Nacional de Paracas – o maior santuário natural de nossa costa. Estas duas belas ilhas são o lar de milhares de
aves migratórias, as quais compartilham seu habitat com colônias de inquietos lobos marinhos. Durante a travessia até as ilhas, faremos uma
parada para apreciar o misterioso desenho conhecido como “O Candelabro”, esculpido nas enconstas de uma das dunas da costa. Em horário
oportuno, retorno em ônibus para a cidade de Lima. Chegada e traslado ao seu hotel. Hospedagem em Lima.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 4
Saída para Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco. Na sua chegada à cidade de Cusco, recepção por nossos
colaboradores e traslado ao hotel. Restante da manhã livre para descansar e se aclimatar à altitude. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco,
declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo
Koricancha, antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma
maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de
Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com
uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes
centros religiosos e administrativos Inca. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã

Dia 5
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca, construído no
final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do
povoado há conservado as técnicas da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares.Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter
algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local.
Finalmente chegaremos a Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares
onde os conquistadores espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras
das montanhas para uso agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a
cidade adjacente de Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de
pedra que não há deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 6
Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. À tarde, embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores estarão
esperando na estação para levá-lo até seu hotel. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 7
Saída de Cusco
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto e embarque com destino a Lima e conexões. Refeições inclusas: café da manhã.
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PF2017-07 LIMA, CUSCO, VALE SAGRADO, MACHU PICCHU E PERNOITE EM ÁGUAS CALIENTES
Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
SuperLuxo

Individual

Duplo

Triplo

2638
2736
2881
3064
3325
3711
4765

2235
2269
2329
2460
2601
2771
3296

2138
2181
2234
2355
2500
2660
-

Individual

Duplo

Triplo

94
99
105
114
126
145
195

75
77
79
86
92
100
125

70
72
75
81
88
95
-

IRRF
Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo
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PF2017-08: PROGRAMA 8 DIAS / 7 NOITES
Dia 1

Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu

Chegada a Lima
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. Hospedagem em Lima.Refeições inclusas: 
Dia 2
Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos distritos de


Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a Huaca Pucllana.
Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O Palácio do
Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma pequena
degustação. Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e onde
estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima. Para finalizar, recorreremos o Museu
Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus visitantes a descobrir, compreender e
desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000 peças. Hospedagem em Lima.
Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 3
Saída para Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco. Na sua chegada à cidade de Cusco, recepção por nossos
colaboradores e traslado ao hotel. Restante da manhã livre para descansar e se aclimatar à altitude. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco,
declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo
Koricancha, antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma
maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de
Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com
uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes
centros religiosos e administrativos Inca. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã

Dia 4
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca, construído no
final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do
povoado há conservado as técnicas da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares.Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter
algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local. Finalmente chegaremos a
Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares onde os conquistadores
espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras das montanhas para uso
agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a cidade adjacente de
Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de pedra que não há
deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 5
Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. À tarde, embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada, nossos colaboradores estarão
esperando na estação para levá-lo até seu hotel. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 6
Dia livre
Dia livre para passear pela cidade ou fazer alguma atividade opcional. Hospedagem em Cusco.
Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 7
Lima – Tarde Livre
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Lima. Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e
traslado ao hotel. Tarde livre para descanso, realizar alguma atividade opcional ou fazer as últimas compras nos mercados de artesanato,
joalherias exclusivas ou boutiques de peças de fibra de vicunha e alpaca. Hospedagem em Lima. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 8
Saída Internacional
E hrário oportuno, traslado ao aeroporto e embarque em seu voo internacional.
Refeições inclusas: café da manhã.
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PF2017-08 LIMA, CUSCO, VALE SAGRADO E MACHU PICCHU
Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
SuperLuxo

Individual

Duplo

Triplo

2152
2299
2425
2616
2960
3406
4824

1765
1813
1864
1990
2188
2382
3089

1668
1734
1776
1889
2070
2259
-

Individual

Duplo

Triplo

71

52

48

77

55

51

83

57

53

92

63

58

109

72

67

130

81

76

197

115

#VALOR!

IRRF
Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo
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PF2017-09: PROGRAMA 8 DIAS / 7 NOITES

Dia 1

Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, Puno e Lago Titicaca

Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos


distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a
Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma
pequena degustação. Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e
onde estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima.
Para finalizar, recorreremos o Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus
visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000
peças. Hospedagem em Lima. Refeições inclusas: Dia 2

Saída para Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco. Na sua chegada à cidade de Cusco, recepção por nossos
colaboradores e traslado ao hotel. Restante da manhã livre para descansar e se aclimatar à altitude. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco,
declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo
Koricancha, antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma
maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de
Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com
uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes
centros religiosos e administrativos Inca. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã

Dia 3
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca, construído no
final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do
povoado há conservado as técnicas da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares.Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter
algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local.
Finalmente chegaremos a Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares
onde os conquistadores espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras
das montanhas para uso agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a
cidade adjacente de Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de
pedra que não há deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 4
Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. À tarde, embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores estarão
esperando na estação para levá-lo até seu hotel. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 5
Saída para Puno – Andahuaylillas / Racchi / La Raya


Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Puno, onde você terá a oportunidade de desfrutar das
maravilhosas paisagens do Vale Sul de Cusco. No trajeto, visitaremos o povoado de Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja datada do século XVII que abriga
um impressionante órgão decorado com anjos e querubins. A próxima visita é nas ruínas Raqchi, conhecidas como o templo do deus Wiracocha. Almoço no
trajeto. Faremos uma parada também em “La Raya”, o limite natural entre Cusco e Puno, a partir de onde tiraremos excelentes fotografias. Chegada em Puno à
tarde e traslado para o seu hotel. Hospedagem em Puno. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 6
Lago Titicaca – Ilhas Flutuantes dos Uros e Taquile
Pela manhã, excursão de dia completo pelo Lago Titicaca. Nossa primeira visita serão as ilhas flutuantes dos Uros, conhecidos também como
“O Povo do Lago”. Estas ilhas são construídas com capas de totora – um tipo de junco abundante na região do lago - e servem como moradia e
centros de comércio para os nativos de mesmo nome que transitam em balsas construídas artesanalmente. Continuação para a Ilha Taquile,
comunidade que recebe os turistas de forma amável e mantém vivos os seus costumes, as suas tradições e seus coloridos trajes usados à
moda antiga. Os habitantes desta ilha são artesãos hábeis e colocam em cada um de seus trabalhos as técnicas desenvolvidas durante séculos
por seus ancestrais. Almoço incluso. Hospedagem em Puno.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.
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Dia 7
Mausoléu de Sillustani e Lago Umayo – Retorno para Lima
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Lima. Visitaremos Sillustani no trajeto, sítio arqueológico localizado
34 quilômetros ao norte de Puno e que é composto pelas famosas “Chullpas”: torres funerárias circulares construídas em pedra. As Chullpas
chegam a atingir 12 metros de altura e foram utilizadas tanto pelo povo Colla como pelos Incas. Aos pés deste sítio arqueológico encontramos
o Lago Umayo, elemento natural que aumenta a beleza da paisagem deste lugar místico. Ao chegar a Lima, recepção por nossos colaboradores
e traslado para seu hotel. Hospedagem em Lima. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 8
Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo internacional. Refeições inclusas: café da manhã.


PF2017-09 LIMA, CUSCO, VALE SAGRADO E MACHU PICCHU

Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Individual

Duplo

Triplo

2322
2488
2572
2768
3143
3528
4514

1883
1939
1971
2099
2297
2476
2967

1773
1834
1863
2002
2189
2364
-

Individual

Duplo

Triplo

83

62

57

91

65

60

95

66

61

104

72

68

122

82

77

140

90

85

187

114

#VALOR!

IRRF
Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo
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PF2017-10: PROGRAMA 8 DIAS / 7 NOITES

Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu e Puerto Maldonado
Dia 1
Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos


distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a
Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma
pequena degustação.Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e
onde estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima.
Para finalizar, recorreremos o Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus
visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000
peças. Hospedagem em Lima.Refeições inclusas: Dia 2

Saída para Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco. Na sua chegada à cidade de Cusco, recepção por nossos
colaboradores e traslado ao hotel. Restante da manhã livre para descansar e se aclimatar à altitude. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco,
declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo
Koricancha, antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma
maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de
Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com
uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes
centros religiosos e administrativos Inca. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã

Dia 3
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca, construído no
final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do
povoado há conservado as técnicas da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares.Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter
algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local.Finalmente chegaremos a
Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares onde os conquistadores
espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras das montanhas para uso
agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a cidade adjacente de
Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de pedra que não há
deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 4
Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. À tarde, embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores estarão
esperando na estação para levá-lo até seu hotel. Hospedagem em Cusco.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 5
Puerto Maldonado – Tambopata
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Puerto Maldonado. Chegada, recepção e traslado ao embarcadouro
para embarque em bote a motor rumo ao albergue escolhido. Caso necessário, parada durante o trajeto para fazer as últimas compras de
utensílios básicos. Chegada ao albergue na parte da tarde e acomodação. As atividades disponíveis serão indicadas pelo guia local,
principalmente caminhadas e passeios de canoa para observar aves e mamíferos. Hospedagem no albergue escolhido.
Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar.

Dia 6
Tambopata
As atividades disponíveis serão indicadas pelo guia local, principalmente caminhadas e passeios de canoa para observar aves e mamíferos.
Hospedagem no albergue escolhido.Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar.
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Dia 7
Tambopata / Puerto Maldonado / Lima – Tarde Livre
Tempo de descanso até o horário de saída ou atividade opcional mediante prévia coordenação com o seu guia – recomendamos observação
de aves a partir de algum mirante. Em horário oportuno, retorno em bote a motor para Puerto Maldonado e traslado ao aeroporto para
embarque com destino a Lima. Na sua chegada à cidade de Lima, recepção por nossos colaboradores e traslado ao seu hotel. Tarde livre para
descanso, realizar alguma atividade opcional ou fazer as últimas compras nos mercados de artesanato, joalherias exclusivas ou boutiques de
peças de fibra de vicunha e alpaca. Hospedagem em Lima.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 8
Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque no voo internacional. Refeições inclusas: café da manhã. Fim dos nossos serviços.


PF2017-10: PROGRAMA 8 DIAS / 7 NOITES

Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu e Puerto Maldonado

Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Individual

Duplo

Triplo

2441
2539
2623
2851
3111
3733
4719

2047
2081
2114
2265
2405
2783
3274

1966
2009
2099
2186
2322
2676
-

Individual

Duplo

Triplo

67

63

57

90

68

65

94

70

69

105

77

73

117

84

80

147

102

97

193

125

#VALOR!

IRRF
Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo
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PF2017-11: PROGRAMA 9 DIAS / 8 NOITES

Dia 1

Lima, Arequipa, Cânion do Colca, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu

Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos


distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a
Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma
pequena degustação.Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e
onde estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima.
Para finalizar, recorreremos o Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus
visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000
peças. Hospedagem em Lima.Refeições inclusas: -

Dia 2
Saída para Arequipa – Visita pela Cidade e Convento de Santa Catalina
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Arequipa. Recepção e traslado ao seu hotel. Na parte da tarde,
você começará o percorrido na Praça de Armas, rodeada das construções mais representativas da cidade. Logo você vai visitar a Igreja da
Companhia de Jesus, templo que constitui o mais antigo e importante testemunho de arquitetura religiosa com utilização do silhar. Você vai
continuar pelos típicos bairros de Carmen Alto e Yanahuara, com seu famoso mirante, de onde vai obter uma vista espetacular dos vulcões
Misti, Chachani e Pichu-Pichu, assim como da cidade de Arequipa. Logo, você vai se dirigir ao Monastério de Santa Catalina, fundado em 1580,
nos tempos do vice-rei Toledo, com seus mais de 20,426 m2, onde vão poder apreciar seus claustros, pitorescas ruas e praças, que tem
permanecido intatos com o passo dos séculos, assim como conhecer a forma de vida do seleto grupo de religiosas que o habitava.
Hospedagem em Arequipa.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 3
Cânion do Colca
Viajaremos através do povoado de Yura e da Reserva Nacional de Aguada Blanca e Pampa Cañahuas, onde poderemos apreciar numerosas
espécies de aves em seu habitat, junto com alpacas, vicunhas e lhamas. Parada em Patahuasi para um breve descanso e tomar um chá de coca;
a viagem então segue rumo ao povoado de Chivay. De acordo com as condições climáticas, poderemos almoçar no hotel ou fazer um
piquenique para desfrutar da bela vista de algum dos mirantes naturais da região. Na parte da tarde, recomendamos conhecer as termas de La
Calera e tomar um banho revigorante, ou ainda desfrutar das instalações do seu hotel. Jantar no hotel. Hospedagem em Chivay ou Yanque.
Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar.

Dia 4
Cruz del Cóndor – Retorno para Arequipa
Saída bem cedo em direção a “Cruz del Cóndor”, lugar que oferece uma vista espetacular de um dos cânions mais profundos do mundo; e
ainda, se as condições permitirem, teremos a grande oportunidade de fotografar a maior e mais imponente ave do mundo: o majestoso
condor. Dependendo da programação, é possível fazer uma parada no povoado de Yanque para apreciar alguns exemplos do folclore local. No
retorno para Arequipa, visita ao povoado de Pincholo – único povoado pré-inca que ainda é habitado, e ao povoado de Maca – com um
pitoresco mercado de artesanato e igreja colonial. Almoço em Chivay. Chegada e hospedagem em Arequipa.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 5
Saída para Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco. Na sua chegada à cidade de Cusco, recepção por nossos
colaboradores e traslado ao hotel. Restante da manhã livre para descansar e se aclimatar à altitude. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco,
declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo
Koricancha, antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma
maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de
Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com
uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes
centros religiosos e administrativos Inca. Hospedagem em Cusco.Refeições inclusas: café da manhã

Dia 6
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca, construído no
final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do
povoado há conservado as técnicas da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares. Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter
algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local.
Finalmente chegaremos a Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares
onde os conquistadores espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras
das montanhas para uso agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a
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cidade adjacente de Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de
pedra que não há deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.
Dia 7

Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. À tarde, embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores estarão
esperando na estação para levá-lo até seu hotel. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 8
Dia livre
Dia livre para passear pela cidade ou fazer alguma atividade opcional. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã.

Día 9
Salida Internacional
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Lima. Na sua chegada, conexão com seu voo internacional.
Refeições inclusas: café da manhã. Fim dos nossos serviços.


PF2017-11 LIMA, AREQUIPA, COLCA, CUSCO, VALE SAGRADO & MACHU PICCHU
Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Individual

Duplo

Triplo

2534
2654
2819
2982
3488
3947
4912

2079
2142
2195
2315
2615
2824
3306

1957
2031
2097
2229
2529
2695
-

Individual

Duplo

Triplo

84

63

57

90

66

61

98

68

64

106

74

70

130

88

84

151

98

92

197

121

#VALOR!

IRRF
Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo
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PF2017-12: PROGRAMA 9 DIAS / 8 NOITES

Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca e FD Ilha do Sol


Dia 1

Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco

Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos

distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a
Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma
pequena degustação. Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e
onde estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima. Para finalizar, recorreremos o
Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus visitantes a descobrir,
compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000 peças. Hospedagem
em Lima. Refeições inclusas: Dia 2

Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco. Na sua chegada à cidade de Cusco, recepção por nossos
colaboradores e traslado ao hotel. Restante da manhã livre para descansar e se aclimatar à altitude. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco,
declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo
Koricancha, antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma
maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de
Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com
uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes
centros religiosos e administrativos Inca. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã

Dia 3
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca, construído no
final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do
povoado há conservado as técnicas da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares. Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter
algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local.
Finalmente chegaremos a Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares
onde os conquistadores espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras
das montanhas para uso agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a
cidade adjacente de Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de
pedra que não há deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 4
Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. Hospedagem em Águas Calientes. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 5
Segunda Visita Opcional a Machu Picchu (ENTRADA NÃO INCLUIDA) – Retorno para Cusco
Manhã livre. Opcionalmente, você pode fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar para conhecer outros pontos mais recônditos
como o “Intipunku” (“Porta do Sol”); os mais aventureiros por sua vez podem desfrutar de uma subida cheia de adrenalina ao “Huayna Picchu”
(“Montanha Jovem”) para visitar o Templo da Lua e ter uma vista de Machu Picchu digna de uma bela fotografia. Em horário combinado,
embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores o aguardarão na estação para levá-lo até seu hotel.
Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 6
Saída para Puno – Andahuaylillas / Racchi / La Raya
Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Puno, onde você terá a oportunidade de
desfrutar das maravilhosas paisagens do Vale Sul de Cusco. No trajeto, visitaremos o povoado de Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja
datada do século XVII que abriga um impressionante órgão decorado com anjos e querubins. A próxima visita é nas ruínas Raqchi, conhecidas
como o templo do deus Wiracocha. Almoço no trajeto. Faremos uma parada também em “La Raya”, o limite natural entre Cusco e Puno, a
partir de onde tiraremos excelentes fotografias. Chegada em Puno à tarde e traslado para o seu hotel. Hospedagem em Puno.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.
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Dia 7

Lago Titicaca – Ilhas Flutuantes Uros e Taquile
Pela manhã, excursão de dia completo pelo Lago Titicaca. Nossa primeira visita serão as ilhas flutuantes dos Uros, conhecidos também como
“O Povo do Lago”. Estas ilhas são construídas com capas de totora – um tipo de junco abundante na região do lago - e servem como moradia e
centros de comércio para os nativos de mesmo nome que transitam em balsas construídas artesanalmente. Continuação para a Ilha Taquile,
comunidade que recebe os turistas de forma amável e mantém vivos os seus costumes, as suas tradições e seus coloridos trajes usados à
moda antiga. Os habitantes desta ilha são artesãos hábeis e colocam em cada um de seus trabalhos as técnicas desenvolvidas durante séculos
por seus ancestrais. Almoço incluso. Hospedagem em Puno. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.


Dia 8

Ilha do Sol
Bem cedo, saída pela estrada que leva ao Santuário de Copacabana para embarcar a bordo do catamarã rumo à Ilha do Sol, o berço do Império
Inca. Nesta lendária ilha, visitaremos o Jardim, a Escadaria e a Fonte do Inca; posteriormente, visitaremos o Complexo Cultural Inti Wata,
principal atrativo privado da Bolívia, incluindo o museu subterrâneo do Ekako, os centros de medicina tradicional e de construção de balsas de
totora, os terraços de agricultura inca Pachamama, um centro de artesanato, o refúgio Intica e a maior variedade de camélidos andinos – no
mirante Manco Cápac. Na visita ao Complexo Inti Wata também é possível navegar a bordo de uma imensa balsa típica de totora e realizar
uma visita panorâmica no palácio inca de Pilkokaina. Mais tarde, embarque no catamarã para navegar de volta a Copacabana, a partir de onde
retornaremos de ônibus para Puno. Hospedagem em Puno. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 9
Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em seu voo internacional. Refeições inclusas: café da manhã.


Fim dos nossos serviços.

PF2017-12 LIMA, CUSCO, VALE SAGRADO & MACHU PICCHU, LAGO TITICACA & ILHA DO SOL
Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Individual

Duplo

Triplo

2596
2805
2907
3121
3598
4030
4838

2181
2255
2297
2433
2683
2902
3337

2081
2155
2202
2352
2603
2763
-

Individual

Duplo

Triplo

76

71

57

106

80

75

110

82

77

121

88

84

143

100

96

164

110

104

202

131

#VALOR!

IRRF
Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo
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PF2017-13: PROGRAMA 10 DIAS / 9 NOITES

Lima, Chiclayo, Trujillo, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
Dia 1

Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos


distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a
Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma
pequena degustação. Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e
onde estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima.
Para finalizar, recorreremos o Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus
visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000
peças. Hospedagem em Lima. Refeições inclusas: -

Dia 2
Oráculo de Pachacamac
Na parte da manhã, você será levado 30 quilômetros ao sul de Lima pela rodovia Panamericana para conhecer o Centro de Peregrinação de
Pachacamac, localizado no vale litorâneo de Lurín. Trata-se de uma cidadela de adobe da época pré-inca onde os peregrinos se dirigiam
quando queriam consultar o oráculo de "Pachacamac"; mais tarde, na época do domínio inca, o deus Sol também foi adorado ali. Com a
chegada dos espanhóis, Pachacamac transformou-se no centro cerimonial mais importante da costa do Peru. Retorno para o hotel.
Hospedagem em Lima. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 3
Chiclayo – Museu Tumbas Reais de Sipán
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Chiclayo. Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e
traslado ao seu hotel. Na parte da tarde, você visitará o Museu Tumbas Reais, onde poderá apreciar as peças do tesouro do Senhor de Sipán
que causam admiração no mundo todo. Hospedagem em Chiclayo. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 4
Saída para Trujillo – Chan Chan
Bem cedo, traslado para o terminal de ônibus e embarque no serviço VIP com destino à cidade de Trujillo. Após uma viagem de 4 horas
atravessando as paisagens da costa peruana, chegada ao terminal de Trujillo e traslado ao seu hotel. À tarde, sairemos para Chan Chan, a
maior e melhor conservada cidade de barro do mundo. Antiga capital do reino Chimú – estabelecida no Vale de Moche entre os séculos XII e
2
XV – Chan Chan chegou a abrigar 60.000 habitantes em uma extensão de 20 km , desde as proximidades do porto de Huanchaco até o Cerro
Campana. A cidade também foi chamada de “Cidade da Lua” e “As Grandes Muralhas”. Hospedagem em Trujillo.
Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 5
Visita pela Cidade – Retorno para Lima
Faremos uma visita pela cidade para ver seus belos casarões coloniais e republicanos. Seguiremos para o Museu da Universidade Nacional
para apreciar interessantes utensílios das culturas que povoaram a região. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com
destino a Lima. Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao seu hotel. Hospedagem em Lima.
Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 6
Chegada em Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco. Na sua chegada à cidade de Cusco, recepção por nossos
colaboradores e traslado ao hotel. Restante da manhã livre para descansar e se aclimatar à altitude. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco,
declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo
Koricancha, antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma
maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de
Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com
uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes
centros religiosos e administrativos Inca. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 7
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca, construído no
final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do
povoado há conservado as técnicas da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares. Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter
algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local.
Finalmente chegaremos a Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares
onde os conquistadores espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras
das montanhas para uso agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a
cidade adjacente de Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de
pedra que não há deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.
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Dia 8
Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. Hospedagem em Águas Calientes.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 9
Segunda Visita Opcional a Machu Picchu (ENTRADA NÃO INCLUIDA) – Retorno para Cusco
Manhã livre. Opcionalmente, você pode fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar para conhecer outros pontos mais recônditos
como o “Intipunku” (“Porta do Sol”); os mais aventureiros por sua vez podem desfrutar de uma subida cheia de adrenalina ao “Huayna Picchu”
(“Montanha Jovem”) para visitar o Templo da Lua e ter uma vista de Machu Picchu digna de uma bela fotografia. Em horário combinado,
embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores o aguardarão na estação para levá-lo até seu hotel.
Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã.
Dia 10
Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Lima. Chegada e conexão com seu voo internacional.
Refeições inclusas: café da manhã.


PF2017-13 LIMA, ROTA MOCHE, CUSCO, VALE SAGRADO E MACHU PICCHU

Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Individual

Duplo

Triplo

3217
3399
3538
3739
4155
4674
5935

2161
2215
2272
2414
2633
2876
3536

2035
2111
2182
2312
2511
2738
-

Individual

Duplo

Triplo

120

70

65

129

73

68

136

76

71

145

82

78

165

93

87

189

104

98

249

136

#VALOR!

IRRF
Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo
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PF2017-14: PROGRAMA 10 DIAS / 9 NOITES

Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca e La Paz
Dia 1

Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos


distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a
Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma
pequena degustação.Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e
onde estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima.Para finalizar, recorreremos o
Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus visitantes a descobrir,
compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000 peças. Hospedagem
em Lima. Refeições inclusas: -

Dia 2
Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco. Na sua chegada à cidade de Cusco, recepção por nossos
colaboradores e traslado ao hotel. Restante da manhã livre para descansar e se aclimatar à altitude. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco,
declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo
Koricancha, antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma
maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de
Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com
uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes
centros religiosos e administrativos Inca. Hospedagem em Cusco.Refeições inclusas: café da manhã

Día 3
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca, construído no
final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do
povoado há conservado as técnicas da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares.Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter
algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local.Finalmente chegaremos a
Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares onde os conquistadores
espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras das montanhas para uso
agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a cidade adjacente de
Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de pedra que não há
deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 4
Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. Hospedagem em Águas Calientes.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 5
Segunda Visita Opcional a Machu Picchu (ENTRADA NÃO INCLUIDA) – Retorno para Cusco
Manhã livre. Opcionalmente, você pode fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar para conhecer outros pontos mais recônditos
como o “Intipunku” (“Porta do Sol”); os mais aventureiros por sua vez podem desfrutar de uma subida cheia de adrenalina ao “Huayna Picchu”
(“Montanha Jovem”) para visitar o Templo da Lua e ter uma vista de Machu Picchu digna de uma bela fotografia. Em horário combinado,
embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores o aguardarão na estação para levá-lo até seu hotel.
Hospedagem em Cusco.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 6
Saída para Puno – Andahuaylillas / Racchi / La Raya
Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Puno, onde você terá a oportunidade de
desfrutar das maravilhosas paisagens do Vale Sul de Cusco. No trajeto, visitaremos o povoado de Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja
datada do século XVII que abriga um impressionante órgão decorado com anjos e querubins. A próxima visita é nas ruínas Raqchi, conhecidas
como o templo do deus Wiracocha. Almoço no trajeto. Faremos uma parada também em “La Raya”, o limite natural entre Cusco e Puno, a
partir de onde tiraremos excelentes fotografias. Chegada em Puno à tarde e traslado para o seu hotel. Hospedagem em Puno.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.
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Dia 7
Ilhas Flutuantes dos Uros – Mausoléu de Sillustani e Lago Umayo
Pela manhã, excursão pelo Lago Titicaca visitando as ilhas flutuantes dos Uros, conhecidos também como “O Povo do Lago”. Estas ilhas são
construídas com capas de totora – um tipo de junco abundante na região do lago - e servem como moradia e centros de comércio para os
nativos de mesmo nome que transitam em balsas construídas artesanalmente. Na parte da tarde, visitaremos Sillustani, sítio arqueológico
localizado 34 quilômetros ao norte de Puno e que é composto pelas famosas “Chullpas”: torres funerárias circulares construídas em pedra. As
Chullpas chegam a atingir 12 metros de altura e foram utilizadas tanto pelo povo Colla como pelos Incas. Aos pés deste sítio arqueológico
encontramos o Lago Umayo, elemento natural que aumenta a beleza da paisagem deste lugar místico. Hospedagem em Puno.
Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 8
Travessia do Lago Titicaca em catamarã para La Paz – Vista à Ilha do Sol
Bem cedo, saída pela estrada que leva ao Santuário de Copacabana para embarcar a bordo do catamarã rumo à Ilha do Sol, o berço do Império
Inca. Nesta lendária ilha, visitaremos o Jardim, a Escadaria e a Fonte do Inca; posteriormente, visitaremos o Complexo Cultural Inti Wata,
principal atrativo privado da Bolívia, incluindo o museu subterrâneo do Ekako, os centros de medicina tradicional e de construção de balsas de
totora, os terraços de agricultura inca Pachamama, um centro de artesanato, o refúgio Intica e a maior variedade de camélidos andinos – no
mirante Manco Cápac. Na visita ao Complexo Inti Wata também é possível navegar a bordo de uma imensa balsa típica de totora e realizar
uma visita panorâmica no palácio inca de Pilkokaina. Mais tarde, embarque no catamarã para navegar até o porto de Chúa, a partir de onde
continuaremos em ônibus para La Paz. Hospedagem em La Paz.Refeições inclusas: café da manhã, lanche e almoço.

Dia 9
La Paz – Visita pela Cidade e Vale da Lua
Pela manhã, visitaremos a cidade de La Paz, declarada “Patromônio Cultural da Humanidade” pela UNESCO. Conheceremos a Praça Murillo, a
Catedral, o Palácio de Governo e o Congresso Nacional. O recorrido continua pelos bairros residenciais, terminando com uma visita ao Vale da
Lua, um surpreendente conjunto de formações geológicas. Tarde livre para descansar ou fazer alguma atividade opcional – uma delas, a visita
às rínas de Tiahuanaco, o levará para apreciar os templos e construções de uma das culturas mais antigas da América – onde se destaca a
famosa “Porta do Sol”. Hospedagem em La Paz.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 10
Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo internacional.Refeições inclusas: café da manhã.


Preço neto em USD por pax

PF2017-14 LIMA, CUSCO, VALE SAGRADO, MACHU PICCHU, LAGO TITICACA, ILHA DO SOL, LA PAZ
Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Individual

Duplo

Triplo

2880
3149
3308
3481
3894
4761
5569

2393
2492
2554
2705
2914
3398
3833

2254
2374
2429
2605
2818
3206
-

Individual

Duplo

Triplo

109

86

79

122

91

85

129

94

88

137

101

96

157

111

106

198

133

124

236

154

#VALOR!

IRRF
Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Fim dos nossos serviços.
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PF2017-15: PROGRAMA 10 DIAS / 9 NOITES

La Paz, Lago Titicaca, Puno, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu e Lima
Dia 1

Chegada a La Paz
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. Hospedagem em La Paz.Refeições inclusas: 
Dia 2
La Paz – Visita pela Cidade e Vale da Lua
Pela manhã, visitaremos a cidade de La Paz, declarada “Patromônio Cultural da Humanidade” pela UNESCO. Conheceremos a Praça Murillo, a
Catedral, o Palácio de Governo e o Congresso Nacional. O recorrido continua pelos bairros residenciais, terminando com uma visita ao Vale da
Lua, um surpreendente conjunto de formações geológicas. Tarde livre para descansar ou fazer alguma atividade opcional – uma delas, a visita
às rínas de Tiahuanaco, o levará para apreciar os templos e construções de uma das culturas mais antigas da América – onde se destaca a
famosa “Porta do Sol”. Hospedagem em La Paz.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 3
Travessia do Lago Titicaca em catamarã para Puno – Visita à Ilha do Sol
Bem cedo, traslado até o porto de Chúa e embarque a bordo do catamarã rumo à Ilha do Sol, o berço do Império Inca. Nesta lendária ilha,
visitaremos o Jardim, a Escadaria e a Fonte do Inca; posteriormente, visitaremos o Complexo Cultural Inti Wata, principal atrativo privado da
Bolívia, incluindo o museu subterrâneo do Ekako entre outros atrativos. Na visita ao Complexo Inti Wata também é possível navegar a bordo
de uma imensa balsa típica de totora e realizar uma visita panorâmica no palácio inca de Pilkokaina. Mais tarde, embarque no catamarã para
navegar até o Santuário de Copacabana, a partir de onde continuaremos em ônibus para o hotel em Puno. Hospedagem em Puno.
Refeições inclusas: café da manhã, lanche e almoço.

Dia 4
Ilhas Flutuantes dos Uros – Mausoléu de Sillustani e Lago Umayo
Pela manhã, excursão pelo Lago Titicaca visitando as ilhas flutuantes dos Uros, conhecidos também como “O Povo do Lago”. Estas ilhas são
construídas com capas de totora – um tipo de junco abundante na região do lago - e servem como moradia e centros de comércio para os
nativos de mesmo nome que transitam em balsas construídas artesanalmente. Na parte da tarde, visitaremos Sillustani, sítio arqueológico
localizado 34 quilômetros ao norte de Puno e que é composto pelas famosas “Chullpas”: torres funerárias circulares construídas em pedra. As
Chullpas chegam a atingir 12 metros de altura e foram utilizadas tanto pelo povo Colla como pelos Incas. Aos pés deste sítio arqueológico
encontramos o Lago Umayo, elemento natural que aumenta a beleza da paisagem deste lugar místico. Hospedagem em Puno.
Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 5
Saída para Cusco – La Raya / Racchi / Andahuaylillas
Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Cusco, onde você terá a oportunidade de
desfrutar das maravilhosas paisagens dos vales próximos. Faremos uma parada em “La Raya”, o limite natural entre Cusco e Puno, a partir de
onde tiraremos excelentes fotografias. Visitaremos também as ruínas Raqchi, conhecidas como o templo do deus Wiracocha, e o povoado de
Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja datada do século XVII que abriga um impressionante órgão decorado com anjos e querubins.
Almoço no trajeto. Chegada em Puno à tarde e traslado para o seu hotel. Hospedagem em Cusco.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 6
Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Manhã livre para descanso ou fazer alguma atividade opcional. A tarde Pela tarde, visitará a cidade de Cusco, declarada Patrimônio da
Humanidade pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo Koricancha, antigo palácio Inca e
principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma maravilhosa igreja que ainda
permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de Sacsayhuaman, construção inca
conhecida pelos enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com uma visão vasta da cidade do
Cusco. A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes centros religiosos e
administrativos Inca. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã

Dia 7
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca, construído no
final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do
povoado há conservado as técnicas da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares.Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter
algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local.
Finalmente chegaremos a Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares
onde os conquistadores espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras
das montanhas para uso agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a
cidade adjacente de Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de
pedra que não há deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.
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Dia 8
Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. À tarde, embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores estarão
esperando na estação para levá-lo até seu hotel. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.



Dia 9
Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da

cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção
pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a
Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no
Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma pequena degustação.
Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e onde estão os restos
de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima.
Para finalizar, recorreremos o Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus
visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000
peças. Hospedagem em Lima.Refeições inclusas: café da manhã.
Dia 10

Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em seu voo internacional.Refeições inclusas: café da manhã.


Fim dos nossos serviços.
Preço neto em USD por pax

PF2017-15: PROGRAMA 10 DIAS / 9 NOITES

La Paz, Lago Titicaca, Puno, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu e Lima
Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Individual

Duplo

Triplo

2842
3099
3271
3454
3796
4652
5617

2374
2470
2537
2692
2880
3326
3808

2236
2353
2401
2572
2768
3163
-

Individual

Duplo

Triplo

107

85

78

119

90

84

127

93

86

136

100

94

152

109

104

193

130

122

238

153

#VALOR!

IRRF
Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo
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PF2017-16: PROGRAMA 11 DIAS / 10 NOITES

Lima, Arequipa, Colca, Puno, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
Dia 1
Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos


distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a
Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma
pequena degustação.Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e
onde estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima.Para finalizar, recorreremos o
Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus visitantes a descobrir,
compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000 peças. Hospedagem
em Lima.Refeições inclusas: -

Dia 2
Arequipa – Visita pela Cidade e Convento de Santa Catalina
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Arequipa. Recepção e traslado ao seu hotel. Na parte da tarde,
você começará o percorrido na Praça de Armas, rodeada das construções mais representativas da cidade. Logo você vai visitar a Igreja da
Companhia de Jesus, templo que constitui o mais antigo e importante testemunho de arquitetura religiosa com utilização do silhar. Você vai
continuar pelos típicos bairros de Carmen Alto e Yanahuara, com seu famoso mirante, de onde vai obter uma vista espetacular dos vulcões
Misti, Chachani e Pichu-Pichu, assim como da cidade de Arequipa. Logo, você vai se dirigir ao Monastério de Santa Catalina, fundado em 1580,
nos tempos do vice-rei Toledo, com seus mais de 20,426 m2, onde vão poder apreciar seus claustros, pitorescas ruas e praças, que tem
permanecido intatos com o passo dos séculos, assim como conhecer a forma de vida do seleto grupo de religiosas que o habitava.
Hospedagem em Arequipa.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 3
Cânion do Colca
Viajaremos através do povoado de Yura e da Reserva Nacional de Aguada Blanca e Pampa Cañahuas, onde poderemos apreciar numerosas
espécies de aves em seu habitat, junto com alpacas, vicunhas e lhamas. Parada em Patahuasi para um breve descanso e tomar um chá de coca;
a viagem então segue rumo ao povoado de Chivay. De acordo com as condições climáticas, poderemos almoçar no hotel ou fazer um
piquenique para desfrutar da bela vista de algum dos mirantes naturais da região. Na parte da tarde, recomendamos conhecer as termas de La
Calera e tomar um banho revigorante, ou ainda desfrutar das instalações do seu hotel. Jantar no hotel. Hospedagem em Chivay ou Yanque.
Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar.

Dia 4
Cruz del Cóndor – Traslado para Puno
Saída bem cedo em direção a “Cruz del Cóndor”, lugar que oferece uma vista espetacular de um dos cânions mais profundos do mundo; e
ainda, se as condições permitirem, teremos a grande oportunidade de fotografar a maior e mais imponente ave do mundo: o majestoso
condor. Traslado ao terminal de ônibus de Chivay para embarcar no ônibus com destino a Puno. Chegada em Puno no final da tarde, recepção
e traslado para o hotel. Hospedagem em Puno.Refeições inclusas: café da manhã e box lunch.

Dia 5
Lago Titicaca – Ilhas Flutuantes dos Uros e Taquile
Pela manhã, excursão de dia completo pelo Lago Titicaca. Nossa primeira visita serão as ilhas flutuantes dos Uros, conhecidos também como
“O Povo do Lago”. Estas ilhas são construídas com capas de totora – um tipo de junco abundante na região do lago - e servem como moradia e
centros de comércio para os nativos de mesmo nome que transitam em balsas construídas artesanalmente. Continuação para a Ilha Taquile,
comunidade que recebe os turistas de forma amável e mantém vivos os seus costumes, as suas tradições e seus coloridos trajes usados à
moda antiga. Os habitantes desta ilha são artesãos hábeis e colocam em cada um de seus trabalhos as técnicas desenvolvidas durante séculos
por seus ancestrais. Almoço incluso. Hospedagem em Puno.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 6
Saída para Cusco – La Raya / Racchi / Andahuaylillas
Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Cusco, onde você terá a oportunidade de
desfrutar das maravilhosas paisagens dos vales próximos. Faremos uma parada em “La Raya”, o limite natural entre Cusco e Puno, a partir de
onde tiraremos excelentes fotografias. Visitaremos também as ruínas Raqchi, conhecidas como o templo do deus Wiracocha, e o povoado de
Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja datada do século XVII que abriga um impressionante órgão decorado com anjos e querubins.
Almoço no trajeto. Chegada em Puno à tarde e traslado para o seu hotel. Hospedagem em Cusco.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 7
Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Manhã livre para descanso ou fazer alguma atividade opcional. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco, declarada Patrimônio da Humanidade
pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo Koricancha, antigo palácio Inca e principal
centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma maravilhosa igreja que ainda permanece no
lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos
enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita
termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes centros religiosos e administrativos Inca.
Hospedagem em Cusco.Refeições inclusas: café da manhã.
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Dia 8
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca, construído no
final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do
povoado há conservado as técnicas da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares.Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter
algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local.Finalmente chegaremos a
Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares onde os conquistadores
espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras das montanhas para uso
agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a cidade adjacente de
Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de pedra que não há
deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 9
Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. Hospedagem em Águas Calientes.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 10
Segunda Visita Opcional a Machu Picchu (ENTRADA NÃO INCLUIDA) – Retorno para Cusco
Manhã livre. Opcionalmente, você pode fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar para conhecer outros pontos mais recônditos
como o “Intipunku” (“Porta do Sol”); os mais aventureiros por sua vez podem desfrutar de uma subida cheia de adrenalina ao “Huayna Picchu”
(“Montanha Jovem”) para visitar o Templo da Lua e ter uma vista de Machu Picchu digna de uma bela fotografia. Em horário combinado,
embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores o aguardarão na estação para levá-lo até seu hotel.
Hospedagem em Cusco.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 11
Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo internacional.
Refeições inclusas: café da manhã.


PF2017-16 LIMA, AREQUIPA, COLCA, LAGO TITICACA, CUSCO, VALE SAGRADO E MACHU PICCHU

Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Individual

Duplo

Triplo

3064
3286
3450
3696
4350
4859
5873

2489
2586
2642
2802
3178
3428
3966

2338
2441
2515
2698
3067
3241
-

Individual

Duplo

Triplo

109

82

75

119

86

80

127

89

83

139

97

92

IRRF
Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

170

114

109

194

126

117

242

152

#VALOR!

Fim dos nossos serviços.
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PF2017-17: PROGRAMA 12 DIAS / 11 NOITES
Dia 1

Lima, Arequipa, Puno e Cusco

Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos


distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a
Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma
pequena degustação.Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e
onde estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima.Para finalizar, recorreremos o
Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus visitantes a descobrir,
compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000 peças. Hospedagem
em Lima.Refeições inclusas: Dia 2

Arequipa – Visita pela Cidade e Convento de Santa Catalina
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Arequipa. Recepção e traslado ao seu hotel. Na parte da tarde,
você começará o percorrido na Praça de Armas, rodeada das construções mais representativas da cidade. Logo você vai visitar a Igreja da
Companhia de Jesus, templo que constitui o mais antigo e importante testemunho de arquitetura religiosa com utilização do silhar. Você vai
continuar pelos típicos bairros de Carmen Alto e Yanahuara, com seu famoso mirante, de onde vai obter uma vista espetacular dos vulcões
Misti, Chachani e Pichu-Pichu, assim como da cidade de Arequipa. Logo, você vai se dirigir ao Monastério de Santa Catalina, fundado em 1580,
nos tempos do vice-rei Toledo, com seus mais de 20,426 m2, onde vão poder apreciar seus claustros, pitorescas ruas e praças, que tem
permanecido intatos com o passo dos séculos, assim como conhecer a forma de vida do seleto grupo de religiosas que o habitava.
Hospedagem em Arequipa. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 3
Cânion do Colca
Viajaremos através do povoado de Yura e da Reserva Nacional de Aguada Blanca e Pampa Cañahuas, onde poderemos apreciar numerosas
espécies de aves em seu habitat, junto com alpacas, vicunhas e lhamas. Parada em Patahuasi para um breve descanso e tomar um chá de coca;
a viagem então segue rumo ao povoado de Chivay. De acordo com as condições climáticas, poderemos almoçar no hotel ou fazer um
piquenique para desfrutar da bela vista de algum dos mirantes naturais da região. Na parte da tarde, recomendamos conhecer as termas de La
Calera e tomar um banho revigorante, ou ainda desfrutar das instalações do seu hotel. Jantar no hotel. Hospedagem em Chivay ou Yanque.
Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar.

Dia 4
Cruz del Cóndor – Retorno para Arequipa
Saída bem cedo em direção a “Cruz del Cóndor”, lugar que oferece uma vista espetacular de um dos cânions mais profundos do mundo; e
ainda, se as condições permitirem, teremos a grande oportunidade de fotografar a maior e mais imponente ave do mundo: o majestoso
condor. Dependendo da programação, é possível fazer uma parada no povoado de Yanque para apreciar alguns exemplos do folclore local. No
retorno para Arequipa, visita ao povoado de Pincholo – único povoado pré-inca que ainda é habitado, e ao povoado de Maca – com um
pitoresco mercado de artesanato e igreja colonial. Almoço em Chivay. Chegada e hospedagem em Arequipa.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 5
Puno – Mausoléu de Sillustani e Lago Umayo
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino à cidade de Juliaca - Puno. Chegada, recepção por nossos
colaboradores e traslado ao hotel. No trajeto, visitaremos Sillustani, sítio arqueológico localizado 34 quilômetros ao norte de Puno e que é
composto pelas famosas “Chullpas”: torres funerárias circulares construídas em pedra. As Chullpas chegam a atingir 12 metros de altura e
foram utilizadas tanto pelo povo Colla como pelos Incas. Aos pés deste sítio arqueológico encontramos o Lago Umayo, elemento natural que
aumenta a beleza da paisagem deste lugar místico. Hospedagem em Puno. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 6
Lago Titicaca – Ilhas Flutuantes dos Uros e Taquile
Pela manhã, excursão de dia completo pelo Lago Titicaca. Nossa primeira visita serão as ilhas flutuantes dos Uros, conhecidos também como
“O Povo do Lago”. Estas ilhas são construídas com capas de totora – um tipo de junco abundante na região do lago - e servem como moradia e
centros de comércio para os nativos de mesmo nome que transitam em balsas construídas artesanalmente. Continuação para a Ilha Taquile,
comunidade que recebe os turistas de forma amável e mantém vivos os seus costumes, as suas tradições e seus coloridos trajes usados à
moda antiga. Os habitantes desta ilha são artesãos hábeis e colocam em cada um de seus trabalhos as técnicas desenvolvidas durante séculos
por seus ancestrais. Almoço incluso. Hospedagem em Puno. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 7
Saída para Cusco – La Raya / Racchi / Andahuaylillas
Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Cusco, onde você terá a oportunidade de
desfrutar das maravilhosas paisagens dos vales próximos. Faremos uma parada em “La Raya”, o limite natural entre Cusco e Puno, a partir de
onde tiraremos excelentes fotografias. Visitaremos também as ruínas Raqchi, conhecidas como o templo do deus Wiracocha, e o povoado de
Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja datada do século XVII que abriga um impressionante órgão decorado com anjos e querubins.
Almoço no trajeto. Chegada em Puno à tarde e traslado para o seu hotel. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.
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Dia 8
Cusco – Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Manhã livre para descanso ou fazer alguma atividade opcional. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco, declarada Patrimônio da Humanidade
pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo Koricancha, antigo palácio Inca e principal
centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma maravilhosa igreja que ainda permanece no
lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos
enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita
termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes centros religiosos e administrativos Inca.
Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 9
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
Descubra o melhor do Vale Sagrado dos Incas através desta rota que começa na Sacada do Inca, em Chinchero, um belo lugar, com uma vista
impressionante, onde doze famílias ainda conservam seus costumes tradicionais, e mostram a forma ancestral em que processam a lã, para
obterem as cores tão vivas em seus têxtis. Depois chegamos em Moray, um impressionante laboratório agrícola pré-inca, para logo almoçar
em um restaurante local. Seguimos para Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, e um
dos poucos lugares onde os conquistadores espanhóis perderam uma grande batalha, muito conhecida por suas "plataformas" (terraços
construídos nas encostas das montanhas voltados para a agricultura). Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz, que também serviu como
templo. Depois passaremos pelo povoado de Ollantaytambo, "a única cidade inca vivente", com suas ruas estreitas e de pedras, que ainda são
habitadas desde o século 13. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 10
Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. Hospedagem em Águas Calientes.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 11
Segunda Visita Opcional a Machu Picchu (ENTRADA NÃO INCLUIDA) – Retorno para Cusco
Manhã livre. Opcionalmente, você pode fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar para conhecer outros pontos mais recônditos
como o “Intipunku” (“Porta do Sol”); os mais aventureiros por sua vez podem desfrutar de uma subida cheia de adrenalina ao “Huayna Picchu”
(“Montanha Jovem”) para visitar o Templo da Lua e ter uma vista de Machu Picchu digna de uma bela fotografia. Em horário combinado,
embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores o aguardarão na estação para levá-lo até seu hotel.
Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 12
Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Lima. Chegada e conexão com seu voo internacional.
Refeições inclusas: café da manhã. Fim dos nossos serviços.


PF2017-17: PROGRAMA 12 DIAS / 11 NOITES Lima, Arequipa, Puno e Cusco
Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.
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Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo
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3715
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6016
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2618
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84
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PF2017-18: PROGRAMA 12 DIAS / 11 NOITES

Lima, Paracas, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, Puno e Lago Titicaca

Dia 1
Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos


distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a
Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma
pequena degustação. Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e
onde estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima.
Para finalizar, recorreremos o Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus
visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000
peças. Hospedagem em Lima.Refeições inclusas: Dia 2

Saída para Paracas – Sobrevoo das Linhas de Nazca
Bem cedo, traslado para o terminal de ônibus e embarque no serviço especial de ônibus com destino a Paracas (aprox. 4 horas). Chegada e
assistência. Traslado para o aeródromo de Pisco e embarque em uma avioneta para desfrutar do sobrevoo pelas incríveis Linhas de Nazca,
localizadas nas pampas de mesmo nome. Ali é possível ver numerosos geoglifos representando figuras de animais e plantas, distribuídos em
meio a um emaranhado de outros traços como retas, trapézios, triângulos e espirais gravados sobre o solo e que premaneceram preservados
por cerca de 2.000 anos. Hospedagem em Paracas. Refeições inclusas: café da manhã, snack.

Dia3
Paracas – Ilhas Ballestas – Retorno para Lima
Sairemos bem cedo com destino ao píer, local onde começará nossa excursão de quase 2 horas em lancha para as Ilhas Ballestas, localizadas
em frente à costa da Reserva Nacional de Paracas – o maior santuário natural de nossa costa. Estas duas belas ilhas são o lar de milhares de
aves migratórias, as quais compartilham seu habitat com colônias de inquietos lobos marinhos. Durante a travessia até as ilhas, faremos uma
parada para apreciar o misterioso desenho conhecido como “O Candelabro”, esculpido nas enconstas de uma das dunas da costa. Em horário
oportuno, retorno em ônibus para a cidade de Lima. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 4
Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco. Na sua chegada à cidade de Cusco, recepção por nossos
colaboradores e traslado ao hotel. Restante da manhã livre para descansar e se aclimatar à altitude. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco,
declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo
Koricancha, antigo palácio Inca e principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma
maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de
Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com
uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes
centros religiosos e administrativos Inca. Hospedagem em Cusco.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 5
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca, construído no
final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do
povoado há conservado as técnicas da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares.Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter
algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local.Finalmente chegaremos a
Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares onde os conquistadores
espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras das montanhas para uso
agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a cidade adjacente de
Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de pedra que não há
deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 6
Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. Hospedagem em Águas Calientes.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 7
Segunda Visita Opcional a Machu Picchu (ENTRADA NÃO INCLUIDA) – Retorno para Cusco
Manhã livre. Opcionalmente, você pode fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar para conhecer outros pontos mais recônditos
como o “Intipunku” (“Porta do Sol”); os mais aventureiros por sua vez podem desfrutar de uma subida cheia de adrenalina ao “Huayna Picchu”
(“Montanha Jovem”) para visitar o Templo da Lua e ter uma vista de Machu Picchu digna de uma bela fotografia. Em horário combinado,
embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores o aguardarão na estação para levá-lo até seu hotel.
Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã.
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Dia 8
Dia livre
Manhã livre para descanso ou fazer alguma atividade opcional. Hospedagem em Cusco.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 9
Saída para Puno – Andahuaylillas / Racchi / La Raya


Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Puno, onde você terá a oportunidade de
desfrutar das maravilhosas paisagens do Vale Sul de Cusco. No trajeto, visitaremos o povoado de Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja
datada do século XVII que abriga um impressionante órgão decorado com anjos e querubins. A próxima visita é nas ruínas Raqchi, conhecidas
como o templo do deus Wiracocha. Almoço no trajeto. Faremos uma parada também em “La Raya”, o limite natural entre Cusco e Puno, a
partir de onde tiraremos excelentes fotografias. Chegada em Puno à tarde e traslado para o seu hotel. Hospedagem em Puno.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 10
Lago Titicaca – Ilhas Flutuantes dos Uros e Taquile
Pela manhã, excursão de dia completo pelo Lago Titicaca. Nossa primeira visita serão as ilhas flutuantes dos Uros, conhecidos também como
“O Povo do Lago”. Estas ilhas são construídas com capas de totora – um tipo de junco abundante na região do lago - e servem como moradia e
centros de comércio para os nativos de mesmo nome que transitam em balsas construídas artesanalmente. Continuação para a Ilha Taquile,
comunidade que recebe os turistas de forma amável e mantém vivos os seus costumes, as suas tradições e seus coloridos trajes usados à
moda antiga. Os habitantes desta ilha são artesãos hábeis e colocam em cada um de seus trabalhos as técnicas desenvolvidas durante séculos
por seus ancestrais. Almoço incluso. Hospedagem em Puno. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 11
Mausoléu de Sillustani e Lago Umayo – Retorno para Lima
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Lima. Visitaremos Sillustani no trajeto, sítio arqueológico localizado
34 quilômetros ao norte de Puno e que é composto pelas famosas “Chullpas”: torres funerárias circulares construídas em pedra. As Chullpas
chegam a atingir 12 metros de altura e foram utilizadas tanto pelo povo Colla como pelos Incas. Aos pés deste sítio arqueológico encontramos
o Lago Umayo, elemento natural que aumenta a beleza da paisagem deste lugar místico. Ao chegar a Lima, recepção por nossos colaboradores
e traslado para seu hotel. Hospedagem em Lima.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 12
Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo internacional.Refeições inclusas: café da manhã.Fim dos nossos serviços.

PF2017-18: PROGRAMA 12 DIAS / 11 NOITES

Lima, Paracas, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, Puno e Lago Titicaca
Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.
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PF2017-19: PROGRAMA 14 DIAS / 13 NOITES

Lima, Paracas, Nazca, Puno, Titicaca, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
Dia 1
Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos


distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a
Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma
pequena degustação.
Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e onde estão os restos
de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima.
Para finalizar, recorreremos o Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus
visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000
peças. Hospedagem em Lima.Refeições inclusas: -

Dia 2
Saída para Paracas – Sobrevoo das Linhas de Nazca
Bem cedo, traslado para o terminal de ônibus e embarque no serviço especial de ônibus com destino a Paracas (aprox. 4 horas). Chegada e
assistência. Traslado para o aeródromo de Pisco e embarque em uma avioneta para desfrutar do sobrevoo pelas incríveis Linhas de Nazca,
localizadas nas pampas de mesmo nome. Ali é possível ver numerosos geoglifos representando figuras de animais e plantas, distribuídos em
meio a um emaranhado de outros traços como retas, trapézios, triângulos e espirais gravados sobre o solo e que premaneceram preservados
por cerca de 2.000 anos. Hospedagem em Paracas. Refeições inclusas: café da manhã, snack.

Dia3
Paracas – Ilhas Ballestas – Retorno para Lima
Sairemos bem cedo com destino ao píer, local onde começará nossa excursão de quase 2 horas em lancha para as Ilhas Ballestas, localizadas
em frente à costa da Reserva Nacional de Paracas – o maior santuário natural de nossa costa. Estas duas belas ilhas são o lar de milhares de
aves migratórias, as quais compartilham seu habitat com colônias de inquietos lobos marinhos. Durante a travessia até as ilhas, faremos uma
parada para apreciar o misterioso desenho conhecido como “O Candelabro”, esculpido nas enconstas de uma das dunas da costa. Em horário
oportuno, retorno em ônibus para a cidade de Lima. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 4
Arequipa – Visita pela Cidade e Convento de Santa Catalina
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Arequipa. Recepção e traslado ao seu hotel. Na parte da tarde,
você começará o percorrido na Praça de Armas, rodeada das construções mais representativas da cidade. Logo você vai visitar a Igreja da
Companhia de Jesus, templo que constitui o mais antigo e importante testemunho de arquitetura religiosa com utilização do silhar. Você vai
continuar pelos típicos bairros de Carmen Alto e Yanahuara, com seu famoso mirante, de onde vai obter uma vista espetacular dos vulcões
Misti, Chachani e Pichu-Pichu, assim como da cidade de Arequipa. Logo, você vai se dirigir ao Monastério de Santa Catalina, fundado em 1580,
nos tempos do vice-rei Toledo, com seus mais de 20,426 m2, onde vão poder apreciar seus claustros, pitorescas ruas e praças, que tem
permanecido intatos com o passo dos séculos, assim como conhecer a forma de vida do seleto grupo de religiosas que o habitava.
Hospedagem em Arequipa.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 5
Cânion do Colca
Viajaremos através do povoado de Yura e da Reserva Nacional de Aguada Blanca e Pampa Cañahuas, onde poderemos apreciar numerosas
espécies de aves em seu habitat, junto com alpacas, vicunhas e lhamas. Parada em Patahuasi para um breve descanso e tomar um chá de coca;
a viagem então segue rumo ao povoado de Chivay. De acordo com as condições climáticas, poderemos almoçar no hotel ou fazer um
piquenique para desfrutar da bela vista de algum dos mirantes naturais da região. Na parte da tarde, recomendamos conhecer as termas de La
Calera e tomar um banho revigorante, ou ainda desfrutar das instalações do seu hotel. Jantar no hotel. Hospedagem em Chivay ou Yanque.
Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar.

Dia 6
Cruz del Cóndor – Retorno para Arequipa


Saída bem cedo em direção a “Cruz del Cóndor”, lugar que oferece uma vista espetacular de um dos cânions mais profundos do mundo; e
ainda, se as condições permitirem, teremos a grande oportunidade de fotografar a maior e mais imponente ave do mundo: o majestoso
condor. Dependendo da programação, é possível fazer uma parada no povoado de Yanque para apreciar alguns exemplos do folclore local. No
retorno para Arequipa, visita ao povoado de Pincholo – único povoado pré-inca que ainda é habitado, e ao povoado de Maca – com um
pitoresco mercado de artesanato e igreja colonial. Almoço em Chivay. Chegada e hospedagem em Arequipa.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 7
Puno – Mausoléu de Sillustani e Lago Umayo
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Juliaca - Puno. Chegada, recepção por nossos colaboradores e
traslado ao hotel. No trajeto, visitaremos Sillustani, sítio arqueológico localizado 34 quilômetros ao norte de Puno e que é composto pelas
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famosas “Chullpas”: torres funerárias circulares construídas em pedra. As Chullpas chegam a atingir 12 metros de altura e foram utilizadas
tanto pelo povo Colla como pelos Incas. Aos pés deste sítio arqueológico encontramos o Lago Umayo, elemento natural que aumenta a beleza
da paisagem deste lugar místico. Hospedagem em Puno. Refeições inclusas: café da manhã.
Dia 8

Lago Titicaca – Ilhas Flutuantes dos Uros e Taquile
Pela manhã, excursão de dia completo pelo Lago Titicaca. Nossa primeira visita serão as ilhas flutuantes dos Uros, conhecidos também como
“O Povo do Lago”. Estas ilhas são construídas com capas de totora – um tipo de junco abundante na região do lago - e servem como moradia e
centros de comércio para os nativos de mesmo nome que transitam em balsas construídas artesanalmente. Continuação para a Ilha Taquile,
comunidade que recebe os turistas de forma amável e mantém vivos os seus costumes, as suas tradições e seus coloridos trajes usados à
moda antiga. Os habitantes desta ilha são artesãos hábeis e colocam em cada um de seus trabalhos as técnicas desenvolvidas durante séculos
por seus ancestrais. Almoço incluso. Hospedagem em Puno.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 9
Saída para Cusco – La Raya / Racchi / Andahuaylillas
Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Cusco, onde você terá a oportunidade de
desfrutar das maravilhosas paisagens dos vales próximos. Faremos uma parada em “La Raya”, o limite natural entre Cusco e Puno, a partir de
onde tiraremos excelentes fotografias. Visitaremos também as ruínas Raqchi, conhecidas como o templo do deus Wiracocha, e o povoado de
Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja datada do século XVII que abriga um impressionante órgão decorado com anjos e querubins.
Almoço no trajeto. Chegada em Puno à tarde e traslado para o seu hotel. Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 10
Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Manhã livre para descanso ou fazer alguma atividade opcional. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco, declarada Patrimônio da Humanidade
pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo Koricancha, antigo palácio Inca e principal
centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma maravilhosa igreja que ainda permanece no
lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos
enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita
termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes centros religiosos e administrativos Inca.
Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 11
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca, construído no
final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do
povoado há conservado as técnicas da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares.Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter
algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local.Finalmente chegaremos a
Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares onde os conquistadores
espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras das montanhas para uso
agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a cidade adjacente de
Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de pedra que não há
deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

.Dia 12
Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. Hospedagem em Águas Calientes.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 13
Segunda Visita Opcional a Machu Picchu (ENTRADA NÃO INCLUIDA) – Retorno para Cusco
Manhã livre. Opcionalmente, você pode fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar para conhecer outros pontos mais recônditos
como o “Intipunku” (“Porta do Sol”); os mais aventureiros por sua vez podem desfrutar de uma subida cheia de adrenalina ao “Huayna Picchu”
(“Montanha Jovem”) para visitar o Templo da Lua e ter uma vista de Machu Picchu digna de uma bela fotografia. Em horário combinado,
embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores o aguardarão na estação para levá-lo até seu hotel.
Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 14
Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Lima. Chegada em conexão com seu voo internacional.
Refeições inclusas: café da manhã.


Fim dos nossos serviços.
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PF2017-19: PROGRAMA 14 DIAS / 13 NOITES

Lima, Paracas, Nazca, Puno, Titicaca, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Individual

Duplo

Triplo

3878
4128
4381
4708
5485
6133
7442

3121
3225
3317
3528
3965
4276
4961

2929
3046
3157
3386
3808
4082
-

Individual

Duplo

Triplo

147

111

102

159

116

107

171

120

113

186

130

124

223

151

144

253

166

156

315

198

#VALOR!

IRRF

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo
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PF2017-20: PROGRAMA 20 DIAS / 19 NOITES

Lima, Nazca, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Puno, Cusco e Puerto Maldonado
Dia 1

Chegada a Lima – Visita pela Cidade, Setor Colonial e Contemporâneo & Museu Larco
Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a documentação detalhada juntamente com
o itinerário final. A tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A cidade dos Reis”, começando pelos


distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por uma construção pré- inca por volta de 1200 anos de antiguidade, a
Huaca Pucllana. Em seguida dirigimos ao Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O
Palácio do Arcebispo, a Municipalidade e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para realizar uma
pequena degustação.Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, declarado o patrimônio cultural da humanidade e
onde estão os restos de nossos santos patronos; São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima.
Para finalizar, recorreremos o Museu Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus
visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do antigo Perú através de mais de 45.000
peças. Hospedagem em Lima. Refeições inclusas: -

Dia 2
Saída para Paracas – Sobrevoo das Linhas de Nazca
Bem cedo, traslado para o terminal de ônibus e embarque no serviço especial de ônibus com destino a Paracas (aprox. 4 horas). Chegada e
assistência. Traslado para o aeródromo de Pisco e embarque em uma avioneta para desfrutar do sobrevoo pelas incríveis Linhas de Nazca,
localizadas nas pampas de mesmo nome. Ali é possível ver numerosos geoglifos representando figuras de animais e plantas, distribuídos em
meio a um emaranhado de outros traços como retas, trapézios, triângulos e espirais gravados sobre o solo e que premaneceram preservados
por cerca de 2.000 anos. Hospedagem em Paracas. Refeições inclusas: café da manhã, snack.

Dia3 Paracas – Ilhas Ballestas – Retorno para Lima
Sairemos bem cedo com destino ao píer, local onde começará nossa excursão de quase 2 horas em lancha para as Ilhas Ballestas, localizadas
em frente à costa da Reserva Nacional de Paracas – o maior santuário natural de nossa costa. Estas duas belas ilhas são o lar de milhares de
aves migratórias, as quais compartilham seu habitat com colônias de inquietos lobos marinhos. Durante a travessia até as ilhas, faremos uma
parada para apreciar o misterioso desenho conhecido como “O Candelabro”, esculpido nas enconstas de uma das dunas da costa. Em horário
oportuno, retorno em ônibus para a cidade de Lima. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 4
Chiclayo – Museu Tumbas Reais de Sipán
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Chiclayo. Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e
traslado ao seu hotel. Na parte da tarde, você visitará o Museu Tumbas Reais, onde poderá apreciar as peças do tesouro do Senhor de Sipán
que causam admiração no mundo todo. Hospedagem em Chiclayo.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 5
Saída para Trujillo – Chan Chan
Bem cedo, traslado para o terminal de ônibus e embarque no serviço VIP com destino à cidade de Trujillo. Após uma viagem de 4 horas
atravessando as paisagens da costa peruana, chegada ao terminal de Trujillo e traslado ao seu hotel. À tarde, sairemos para Chan Chan, a
maior e melhor conservada cidade de barro do mundo. Antiga capital do reino Chimú – estabelecida no Vale de Moche entre os séculos XII e
2
XV – Chan Chan chegou a abrigar 60.000 habitantes em uma extensão de 20 km , desde as proximidades do porto de Huanchaco até o Cerro
Campana. A cidade também foi chamada de “Cidade da Lua” e “As Grandes Muralhas”. Hospedagem em Trujillo.
Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 6
Visita pela Cidade – Retorno para Lima
Faremos uma visita pela cidade para ver seus belos casarões coloniais e republicanos. Seguiremos para o Museu da Universidade Nacional
para apreciar interessantes utensílios das culturas que povoaram a região. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com
destino a Lima. Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao seu hotel. Hospedagem em Lima.
Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 7
Arequipa – Visita pela Cidade e Convento de Santa Catalina
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Arequipa. Recepção e traslado ao seu hotel. Na parte da tarde,
você começará o percorrido na Praça de Armas, rodeada das construções mais representativas da cidade. Logo você vai visitar a Igreja da
Companhia de Jesus, templo que constitui o mais antigo e importante testemunho de arquitetura religiosa com utilização do silhar. Você vai
continuar pelos típicos bairros de Carmen Alto e Yanahuara, com seu famoso mirante, de onde vai obter uma vista espetacular dos vulcões
Misti, Chachani e Pichu-Pichu, assim como da cidade de Arequipa. Logo, você vai se dirigir ao Monastério de Santa Catalina, fundado em 1580,
nos tempos do vice-rei Toledo, com seus mais de 20,426 m2, onde vão poder apreciar seus claustros, pitorescas ruas e praças, que tem
permanecido intatos com o passo dos séculos, assim como conhecer a forma de vida do seleto grupo de religiosas que o habitava.
Hospedagem em Arequipa.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 8
Cânion do Colca
Viajaremos através do povoado de Yura e da Reserva Nacional de Aguada Blanca e Pampa Cañahuas, onde poderemos apreciar numerosas
espécies de aves em seu habitat, junto com alpacas, vicunhas e lhamas. Parada em Patahuasi para um breve descanso e tomar um chá de coca;
a viagem então segue rumo ao povoado de Chivay. De acordo com as condições climáticas, poderemos almoçar no hotel ou fazer um
piquenique para desfrutar da bela vista de algum dos mirantes naturais da região. Na parte da tarde, recomendamos conhecer as termas de La
Calera e tomar um banho revigorante, ou ainda desfrutar das instalações do seu hotel. Jantar no hotel. Hospedagem em Chivay ou Yanque.
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Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar.

Dia 9
Cruz del Cóndor – Retorno para Arequipa
Saída bem cedo em direção a “Cruz del Cóndor”, lugar que oferece uma vista espetacular de um dos cânions mais profundos do mundo; e
ainda, se as condições permitirem, teremos a grande oportunidade de fotografar a maior e mais imponente ave do mundo: o majestoso
condor. Dependendo da programação, é possível fazer uma parada no povoado de Yanque para apreciar alguns exemplos do folclore local. No
retorno para Arequipa, visita ao povoado de Pincholo – único povoado pré-inca que ainda é habitado, e ao povoado de Maca – com um
pitoresco mercado de artesanato e igreja colonial. Almoço em Chivay. Chegada e hospedagem em Arequipa.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 10
Puno – Mausoléu de Sillustani e Lago Umayo
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Juliaca - Puno. Chegada, recepção por nossos colaboradores e
traslado ao hotel. No trajeto, visitaremos Sillustani, sítio arqueológico localizado 34 quilômetros ao norte de Puno e que é composto pelas
famosas “Chullpas”: torres funerárias circulares construídas em pedra. As Chullpas chegam a atingir 12 metros de altura e foram utilizadas
tanto pelo povo Colla como pelos Incas. Aos pés deste sítio arqueológico encontramos o Lago Umayo, elemento natural que aumenta a beleza
da paisagem deste lugar místico. Hospedagem em Puno.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 11
Lago Titicaca – Ilhas Flutuantes dos Uros e Taquile
Pela manhã, excursão de dia completo pelo Lago Titicaca. Nossa primeira visita serão as ilhas flutuantes dos Uros, conhecidos também como
“O Povo do Lago”. Estas ilhas são construídas com capas de totora – um tipo de junco abundante na região do lago - e servem como moradia e
centros de comércio para os nativos de mesmo nome que transitam em balsas construídas artesanalmente. Continuação para a Ilha Taquile,
comunidade que recebe os turistas de forma amável e mantém vivos os seus costumes, as suas tradições e seus coloridos trajes usados à
moda antiga. Os habitantes desta ilha são artesãos hábeis e colocam em cada um de seus trabalhos as técnicas desenvolvidas durante séculos
por seus ancestrais. Almoço incluso. Hospedagem em Puno.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 12
Saída para Cusco – La Raya / Racchi / Andahuaylillas
Traslado para o terminal de ônibus onde terá início nossa viagem em ônibus especial com destino a Cusco, onde você terá a oportunidade de
desfrutar das maravilhosas paisagens dos vales próximos. Faremos uma parada em “La Raya”, o limite natural entre Cusco e Puno, a partir de
onde tiraremos excelentes fotografias. Visitaremos também as ruínas Raqchi, conhecidas como o templo do deus Wiracocha, e o povoado de
Andahuaylillas, conhecendo sua bela igreja datada do século XVII que abriga um impressionante órgão decorado com anjos e querubins.
Almoço no trajeto. Chegada em Puno à tarde e traslado para o seu hotel. Hospedagem em Cusco.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 13
Cusco - Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas
Manhã livre para descanso ou fazer alguma atividade opcional. Pela tarde, visitará a cidade de Cusco, declarada Patrimônio da Humanidade
pela Unesco a qual possui uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo Koricancha, antigo palácio Inca e principal
centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma maravilhosa igreja que ainda permanece no
lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o percorrido até a Fortaleza de Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos
enormes muros de pedra talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com uma visão vasta da cidade do Cusco. A visita
termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes centros religiosos e administrativos Inca.
Hospedagem em Cusco.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 14
Essência do Vale Sagrado: Chincheros ruinas, igrejas, Comunidade Textil de Urpi & Ollataytambo com almoço
O primeiro destino de hoje é Chinchero, um pequeno povoado pitoresco que alberga um importante centro arqueológico Inca, construído no
final da década de 1400, assim como uma igreja preciosa e muito tradicional. Visitará "Urpi" um famoso centro têxtil, onde a pessoa do
povoado há conservado as técnicas da costura y tecidos andinos tradicionais, e também mostraram como conseguem as cores vivas de forma
naturais para suas telares.Ao caminho de Ollantaytambo, compadecemos com o mirador de Racchi, onde teremos a oportunidade de ter
algumas das melhores vistas do Valle Sagrado, depois disso, o almoço será servido em um restaurante local.
Finalmente chegaremos a Ollantaytambo, um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares
onde os conquistadores espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas ladeiras
das montanhas para uso agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem serviu como um templo. Logo, continuaremos a
cidade adjacente de Ollantaytambo, "a única cidade Inca vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de
pedra que não há deixado de ser habitada desde o século XIII. Hospedagem no Vale Sagrado.
Refeições inclusas: café da manhã e almoço.

Dia 15
Machu Picchu
Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em trem e durante o trajeto teremos
uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em
seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por
um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado
de Águas Calientes. Almoço incluso. Hospedagem em Águas Calientes.Refeições inclusas: café da manhã e almoço.
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Dia 16

Segunda Visita Opcional a Machu Picchu (ENTRADA NÃO INCLUIDA) – Retorno para Cusco

Manhã livre. Opcionalmente, você pode fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar para conhecer outros pontos mais recônditos
como o “Intipunku” (“Porta do Sol”); os mais aventureiros por sua vez podem desfrutar de uma subida cheia de adrenalina ao “Huayna Picchu”
(“Montanha Jovem”) para visitar o Templo da Lua e ter uma vista de Machu Picchu digna de uma bela fotografia. Em horário combinado,
embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores o aguardarão na estação para levá-lo até seu hotel.
Hospedagem em Cusco. Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 17
Puerto Maldonado – Tambopata
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Puerto Maldonado. Chegada, recepção e traslado ao embarcadouro
para embarque em bote a motor rumo ao albergue escolhido. Caso necessário, parada durante o trajeto para fazer as últimas compras de
utensílios básicos. Chegada ao albergue na parte da tarde e acomodação. As atividades disponíveis serão indicadas pelo guia local,
principalmente caminhadas e passeios de canoa para observar aves e mamíferos. Hospedagem no albergue escolhido.
Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar.

Dia 18
Tambopata
As atividades disponíveis serão indicadas pelo guia local, principalmente caminhadas e passeios de canoa para observar aves e mamíferos.
Hospedagem no albergue escolhido.Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar.

Dia 19
Tambopata / Puerto Maldonado / Lima – Tarde Livre
Tempo de descanso até o horário de saída ou atividade opcional mediante prévia coordenação com o seu guia – recomendamos observação
de aves a partir de algum mirante. Em horário oportuno, retorno em bote a motor para Puerto Maldonado e traslado ao aeroporto para
embarque com destino a Lima. Na sua chegada à cidade de Lima, recepção por nossos colaboradores e traslado ao seu hotel. Tarde livre para
descanso, realizar alguma atividade opcional ou fazer as últimas compras nos mercados de artesanato, joalherias exclusivas ou boutiques de
peças de fibra de vicunha e alpaca. Hospedagem em Lima.Refeições inclusas: café da manhã.

Dia 20
Saída Internacional
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo internacional.Refeições inclusas: café da manhã.fim dos nossos serviços.

PF2017-20: PROGRAMA 20 DIAS / 19 NOITES

Lima, Nazca, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Puno, Cusco e Puerto Maldonado
Preço incluindo Parte Aérea Avianca,Terrestre e SeguroSaúdeplano Rubi GTA
Forma de Pagamento Entrada 30% + IRFF e Taxa de embarque e saldo em 9 Parcelas iguaais.

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo

Individual

Duplo

Triplo

5580
5907
6196
6702
7591
8660
10421

3947
4064
4171
4491
4983
5564
6474

3691
3836
4026
4304
4750
5367
-

Individual

Duplo

Triplo

232

154

142

247

160

149

261

165

158

285

180

171

327

203

192

377

231

222

461

274

#VALOR!

IRRF

Categoria
Econômica
Turística
Turística Superior
Primeira
Primeira Superior
Luxo
Super Luxo
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Condições Gerais:

Não aplica durante datas ou eventos especiais - a serem confirmados no ato da reserva, tais como:
FECHA

EVENTO

CIUDADES

De 22 ao 24 de Janeiro

Festival de Marinera

Trujillo

De 13 ao 15 de Abril

Semana Santa

Todos os programas

De 29 de Abril ao 02 de Maio

Dia del trabalho

Paracas & Praia do Norte

De 21 ao 26 de Junho

Inti Raymi

Cusco

De 28 ao 30 de Junho

Festa de São Pedro e São Paulo

Paracas & Praia do Norte

De 27 de Julho ao 1 de Agosto

Festas Patrias

Todos os programas

De 26 ao 31 de Agosto

Festa de Santa Rosa

Paracas & Praia do Norte

De 16 ao 30 de Setembro

Festival da Primavera

Trujillo

De 10 ao 21 de Setembro

Comité Olímpico Internacional (COI)

Lima

De 18 ao 29 de Setembro

Perumin

Lima e Arequipa

De 7 ao 10 de Outubro

























Batalha de Angamos

Paracas & Praia do Norte

De 28 de Outubro ao 2 de Novembro

Dia de Todos os Santos

Paracas & Praia do Norte

De 7 ao 12 de Dezembro

Imaculada Concepção

Paracas & Praia do Norte

De 22 ao 28 de Dezembro

Natal

Todos os programas

De 29 de Dezembro ao 3 de Janeiro

Ano Novo

Por determinar

CADE

Todos os programas

Tarifas de hospedagem exoneradas de IGV (Imposto sobre as Vendas, de 18%). Para que esta exoneração seja efetiva, os passageiros
devem apresentar no ato do check in: passaporte original com o carimbo da migração peruana e o cartão de entrada no país (Tarjeta
Andina) devidamente carimbado também. O documento de identidade é válido apenas para passageiros de países pertencentes ao
MERCOSUR e Estados Afiliados.
As reservas de hospedagem e alimentação consideradas como “no-show” terão uma cobrança adicional de 18% correspondente ao
imposto sobre as vendas (IGV), já que a exoneração não pode ser aplicada se o passageiro não se apresentar pessoalmente.
Apartamentos de categoria Standard. Para um maior conforto, não recomendamos apartamentos triplos. Em alguns hotéis o
apartamento triplo é composto por um apartamento duplo (twin ou casal) + cama adicional.
Hospedagem sujeita a disponibilidade. A hospedagem é feita em hotéis selecionados ou similares em caso de não haver disponibilidade.
Serviços em base SIB ou regular com guia em espanhol ou inglês, podendo ser oferecido serviço bilíngue em alguns serviços.
Poderá haver alteração em algumas excursões durante datas festivas.
Huaca Huallamarca e Pachacamac fechado as segundas.
Museu Inka ou Casa do Almirante fechado aos domingos.
Fontes Mágicas de Aguas fechado as segundas
Museu Tumbas Reais e Museu Sicán não opera as segundas
F/D “Mercado de Pisac e Ollantaytambo” opera diariamente em serviço regular.
Museu Inka ou Casa do Almirante fecha aos domingos.
O trem Cusco/Puno ou vice-versa opera às segundas/quartas/sábados.
Concedemos um passageiro free a partir de 15 passageiros pagantes (máximo de 2 por grupo). A base para o cálculo tarifário será
conforme a quantidade de passageiros pagantes. Consúlte-nos para condições especiais de grupos.
Programação sujeita às condições gerais da Condor Travel Peru.
Passageiros viajando do Peru ou Bolívia para Brasil e Venezuela devem tomar a vacina contra a febre amarela. A Condor Travel não se
responsabiliza pela regulamentação em relação a vacinas.
Os cidadãos da Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e República do Panamá precisam de visto de turismo para
entrar no Peru.
Levar em consideração que o check in nos hotéis de Lima é às 15h00, e o check out às 12h00.
Em Chiclayo e Trujillo se cobrará um adicional de 50% para os traslados que estiver fora do horario diurno ( 07:00 am - 08:59 pm)
Em Puno deverá considerar voos de saida de Juliaca depois das 12 do meio dia para que possam realizar a visita a Sillustani.
Em Cusco se tiver H/D Visita a cidade de Cusco e Ruinas deverá considerar voos que cheguem a Cusco antes das 11 am.
Importante: desde 15 de Julho o INC (Instituto Nacional de Cultura) estipulou um limite para a quantidade de entradas na cidadela de
Machu Picchu – apenas 2.500 pessoas podem visitar a cidadela diariamente. Diante disso, e com a crescente demanda para poder
confirmar a entrada em Machu Picchu, devemos efetuar a compra das entradas, as quais NÃO são reembolsáveis. Para poder efetuar a
compra, os dados abaixo e o pagamento da entrada são necessários:
Nomes e sobrenomes;
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Número de passaporte;
Data de nascimento;
Nacionalidade.
Levar em consideração no momento de fazer uma reserva aérea que as excursões nas principais cidades - como Lima, Cusco e Arequipa –
começam às 09h00 e 14h00. Para passageiros que farão a visita da cidade de Cusco no mesmo dia de sua chegada, tente reservar um voo
antes das 12h00, para que assim possa se aclimatar na altutide.
Para maiores detalhes e/ou adaptar a programação de acordo com o seu gosto, entre em contato conosco:
latinoamerica@condortravel.com





Inclui:

Cotização em base a serviços compartilhados, com guias locais em espanhol ou inglês;

Hospedagem, traslados, excursões e refeições de acordo com o itinerário;

Ingressos para as excursões indicacas em cada cidade;

Cobrança de serviços em hotéis e restaurantes;

O “Módulo 1 Cusco” - e os programas respectivos - incluem o “Boleto Turístico de Cusco Parcial (BTC)”, necessário nas excursões
mencionadas nos itinerários.

Seguro Saúde GTA Plano Rubi

Transporte Aéreo na menor tarifa Vigente com Avianca ou outra Cia Aérea neste caso pode mudar o numero de parcelas de 9 para 5.
Não inclui:

Early check in e late check out, serviços e refeições não mencionadas no itinerário, bebidas durante as refeições, extras nos hotéis e
gastos pessoais;

Taxas de embarque e IRRF sobre a parte terrestre.

Outros gastos não mencionados no programa.
Lembre-se que operar diretamente os passeios em regulares ou SIB, ou seja, não endossamos seus passageiros a outros operadores, o que nos
permite oferecer mais viagens com a garantia de serviços de viagens CONDOR. Na tabela abaixo você vai ver todos os
passeios disponíveis SIB ou serviço regular e os horários em que atuamos:

LIMA - TOURS EM SIB

DOMINGO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SABADO

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

H/d CITY TOUR

NÃO

14:00

NÃO

14:00

NÃO

14:00

NÃO

14:00

NÃO

14:00

NÃO

14:00

NÃO

14:00

H/d CITY TOUR & MUSEU LARCO

09:00

14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

H/d PACHACAMAC

09:00

NÃO

NÃO

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

H/d BARRANCO BY NIGHT

NÃO

18:30

NÃO

18:30

NÃO

18:30

NÃO

18:30

NÃO

18:30

NÃO

18:30

NÃO

18:30

H/d CITY PANORAMICO & FONTES MAGICAS

NÃO

18:30

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

18:30

NÃO

18:30

NÃO

18:30

NÃO

18:30

H/d TOUR URBANO BY BIKE PELO CALÇADÃO

NÃO

NÃO

NÃO

14:40

NÃO

14:40

NÃO

14:40

NÃO

14:40

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

H/d TOUR HUARIQUE BY BIKE EM MIRAFLORES

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

09:00

14:30

09:00

14:30

09:00

14:30

09:00

14:30

NÃO

NÃO

H/d SURF CLASSE

NÃO

14:30

NÃO

14:30

NÃO

14:30

NÃO

14:30

NÃO

14:30

NÃO

14:30

NÃO

14:30

H/d VISITA AO MERCADO & CLASSES DE COZINHA

09:00

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

CUSCO - TOURS EM SIB

DOMINGO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SABADO

H/d CITY TOUR & RUINAS PROXIMAS

NÃO

13:00

NÃO

13:00

NÃO

13:00

NÃO

13:00

NÃO

13:00

NÃO

13:00

NÃO

13:00

H/d CITY TOUR (sem ruinas)

NÃO

13:00

NÃO

13:00

NÃO

13:00

NÃO

13:00

NÃO

13:00

NÃO

13:00

NÃO

13:00

F/D A ESENCIA DO VALE SAGRADO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

F/d MARAS, MORAY & OLLANTA

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

F/d ANDAHUAYLILLAS / PIKILLACTA / TIPON

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

08:30

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

08:30

NÃO

H/d CUSCO DE NOITE

NÃO

NÃO

NÃO

18:30

NÃO

18:30

NÃO

18:30

NÃO

18:30

NÃO

18:30

NÃO

18:30

H/d RUINAS PROXIMAS

09:00

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

09:00

NÃO

H/D SAN BLAS + JANTAR

NÃO

16:30

NÃO

16:30

NÃO

16:30

NÃO

16:30

NÃO

16:30

NÃO

16:30

NÃO

16:30

VALE - TOURS EM SIB

H/D MARAS & MORAY DESDE VALE

DOMINGO
09:00

NÃO

SEGUNDA
NÃO

TERÇA

NÃO

09:00
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NÃO

QUARTA
09:00

NÃO

QUINTA
09:00

NÃO

SEXTA
09:00

NÃO

SABADO
09:00

NÃO

H/D MUSEU INKARIY

NÃO

14:00

NÃO

14:00

NÃO

14:00

NÃO

14:00

NÃO

14:00

NÃO

14:00

NÃO

14:00

H/D VISITA A MISMINAY COM ALMOÇO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

08:00

NÃO

F/d MACHU PICCHU

Según horarios de trenes definidos por nosotros

Em quanto a excursão a Machu Picchu a operação em SIB está garantida nos horários dos trens definidos por nós. Em caso eventual que não
conseguimos espaços nos horários definidos para os tours em SIB, oferecemos a melhor alternativa disponível que nos permitam controlar os
custos. Caso apresente está situação a mesma seria comunicada imediatamente.

(Voltar para o Índice)
Créditos de carbono:
O Passageiro poderá compensar sua emissão de carbono durante sua viagem, comprando Créditos de carbono desde USD10.00, que
equivalem a 1 tonelada. Desta forma estará contribuindo com projetos de conservação dos bosques na Amazônia no Peru.
Políticas:
Política de Cotizações e Reservas

Cotizações em dólares americanos – USD$

Os preços serão reconfirmados no ato da reserva.

A cotização de um programa ou serviço não representa uma reserva valida. As reservas devem ser solicitadas oficialmente.

Ao solicitar uma reserva, assume-se o compromisso de pagamento e as penalidades correspondentes em caso de cancelamento.

Cotizações sujeitas a disponibilidade e reajustes de preço devido à disponibilidade.

As reservas devem ser realizadas com uma antecedência mínima de 24.

São considerados “grupos” os pedidos incluindo mais de 6 pessoas. É necessário enviar a lista preliminar dos passageiros 45 dias antes da
chegada do grupo, e a lista final 30 dias antes da chegada do grupo ao Peru.

As excursões em base SIB requerem um mínimo de 2 passageiros para serem operadas diretamente pela Condor Travel. A Condor Travel
se reserva o direito de endossar a reserva quando esta não tenha o mínimo de passageiros necessário.

Política de Cancelações:

Individuáis: Não se dará nenhum gasto de cancelação até 31 dias antes da chegada do passageiro. Com menos de 31 dias poderá sofre
algum gastos dependendo das políticas de nossos provedores. Exceto com alguns provedores que tem a politica especial na qual se
informara um prazo limite de reconfirmação no momento do envio da confirmação.

Grupos: Não se dará nenhum gasto de cancelação até 45 dias antes da chegada do passageiro. Com menos de 45 dias poderá sofrer
algum gasto dependendo das políticas de nossos provedores. Exceto com alguns provedores que tem a politica especial na qual se
informara um prazo limite de reconfirmação no momento do envio da confirmação.
Sobre o trem para Machu Picchu:
Lembre-se que, para assegurar os lugares no trem escolhido, a Condor Travel requer os dados completos dos passageiros (primeiro nome,
primeiro sobrenome, tipo de documento, número do documento, nacionalidade e data de nascimento) com uma antecedência de 30 dias
antes da data da viagem. Somente desta forma conseguiremos garantir os lugares adequados.


POLÍTICA DE BAGAGEM A BORDO DO TREM
Bagagem de mão permitida por passageiro. A bagagem que não cumprir com estas medidas não será embarcada:

1 bolsa o mochila

PESO:
05kg/11lb

TAMANHO
62 polegadas lineares/157cm
(comprimento+largura+ grossura)
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