MACHU PICCHU E ENIGMAS DO TITICACA
SAÍDA
PORTO
ALEGRE

09 DIAS
06 NOITES

19/04/2020
27/04/2020

AÉREO E
TERRESTRE

Descubra esse país único com o pacote de viagem Machu Picchu e os Enigmas do Titicaca.
Nesse pacote de viagem você irá conhecer: Lima, Cusco, Machu Picchu e Puno.

ITINERÁRIO
1º DIA - 19/04/2020 - PORTO ALEGRE / GUARULHOS
Apresentação no aeroporto internacional de Porto Alegre com 03 (três) horas de
antecedência à partida do voo. Embarque com destino a São Paulo, aeroporto de Guarulhos.
2º DIA - 20/04/2020 - GUARULHOS / LIMA
Chegada a São Paulo e conexão para Lima. Chegada e traslado ao hotel. À tarde, passeio
panorâmico em Lima. Lima é uma moderna metrópole cheia de história com dez milhões de
habitantes, que atravessa um excitante processo de mudanças culturais e econômicas. O
passeio apresenta Lima em três períodos da sua história: Pré-hispânico, Colonial e Moderno.
Inicia com uma visita panorâmica da Huaca Pucllana, antigo centro cerimonial e
arqueológico ediﬁcado no século IV d.c. e considerado “Povo sagrado” pelos Incas. O vicereinado do Peru foi o mais importante do império espanhol e a cidade de Lima foi a sua
capital. Visita ao centro histórico de Lima, com mais de cinquenta monumentos e prédios
coloniais, destacando o passeio da república, a praça San Martin, a praça maior, o palácio do
governo, o palácio do Arcebispo, a basílica catedral, o palácio municipal entre outros. Visita
ao museu do banco central de reserva, com a “Coleção Tesouros do Peru”, uma seleta
exposição de objetos de ouro, cerâmicas e têxtis de diversas culturas pré-colombianas.
Visita ao conjunto monumental de São Francisco, que constitui a maior amostra de arte
religiosa colonial de América latina. Destaca-se a visita as criptas subterrâneas conhecidas
como “Catacumbas”. Visita as zonas residências mais tradicionais de Lima, o Olivar de San
Isidro, Miraﬂores e Larcomar. Após, retorno ao hotel. Noite livre.
3º DIA - 21/04/2020 - LIMA / CUSCO
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto de Lima para embarque em voo
com destino a Cusco. Na chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do
dia livre para descansar no hotel e se adaptar a altitude (3.300 mts).

4º DIA - 22/04/2020 - CUSCO / MACHU PICCHU
Café da manhã. Pela manhã, visita à cidade imperial de Cusco. O percurso inicia no
Coricancha, também conhecido como "El templo Del Sol" (Quri Kancha 'templo dourado'),
que foi construído por ordem do Inca Pachacútec (1438 - 1471) e que com a chegada dos
espanhóis se transformou na base para a construção do Convento de Santo Domingo. Neste
local, durante o incanato (Estado Inca) eram feitas reverências ao sol ("Inti") e em
determinada época era cheio de peças de ouro. Em seguida visita a Catedral, o monumento
mais imponente da Plaza de Armas. Sua construção se iniciou em 1560 e foi terminada
somente em 1654. Em seguida conheceremos a fortaleza de Sacsayhuamán, uma das
construções emblemáticas dos incas (localizada a poucos minutos da zona urbana) erguida
pelo inca Pachacútec no século XV. Trata-se de uma imensa série de muralhas levantadas
com estruturas megalíticas cujo método de translado e talhado ainda é um mistério. A cada
24 de junho, durante o solstício de inverno, se recria a festa do Inti Raymi na que se adora o
sol. Seguiremos rumo a Quenqo, localizado a 4 quilômetros da cidade de Cusco. Trata-se de
um complexo arqueológico de uso principalmente religioso onde acredita-se que se
realizaram rituais propiciatórios agrícolas. Finalmente conheceremos Puka Pukara, situado a
7 quilômetros da cidade de Cusco. Puka Pukara, que signiﬁca "fortaleza vermelha", foi um
complexo arquitetônico de suposto uso militar com múltiplos ambientes, praças, banheiros,
aquedutos, muros e torres, e acredita-se que era usado pela comitiva do inca enquanto ele
descansava em Tambomachay. Após Retorno ao hotel. À noite, traslado a estação de
Ollanttaytambo para embarque no trem. Chegada e hospedagem.

5º DIA - 23/04/2020 - MACHU PICCHU / CUSCO
Café da manhã. Em horário oportuno, embarque em ônibus com destino à cidadela. Um guia
local transmite a história que envolve este misterioso e encantador lugar. Logo após a visita
guiada, tempo livre para explorar a região, relaxar ou meditar. Finalizada a visita, descida ao
povoado de Águas Clientes para almoço (incluso). À tarde, embarque em trem Expedition.
Chegada em Cusco, traslado ao hotel e hospedagem.
6º DIA - 24/04/2020 - CUSCO / PUNO
Café da manhã. Traslado à estação de ônibus. Saída em ônibus turístico com destino à
cidade de Puno. Um serviço de guia local vai lhe oferecer informação sobre o Pukará Museo
Lítico, no caminho para Puno. Encontra-se a 61 quilômetros da cidade de Juliaca no povoado
de Pukará (3910 msnm) e apresenta uma coleção de esculturas líticas zoomórﬁcas, além de
estelas e monólitos de soﬁsticado detalhe. Pukará foi o primeiro assentamento propriamente
urbano do altiplano lacustre e se desenvolveu entre os anos 100 e 300ac. Breve parada na
Raya, o ponto mais alto do caminho entre Puno e Cusco a 4313 msnm., Depois o guia
explicará sobre o Templo do deus Wiracocha nos restos de Racchi. E na próxima parada, a
quarenta quilômetros de Puno, no povoado de Andahuaylas, você conhecerá a maior
atração, que é a Igreja de Andahuaylillas. Chamada também de "A capela sistina da
América" devido à alta qualidade das peças de arte encontradas nela, a estrutura foi
construída no século XVI sobre restos de construções possivelmente Wari. Hoje conta com
um órgão de tubos original recentemente restaurado. A chegada a Cusco será após 7 horas
e meia aproximadamente. Durante o percurso haverá parada para almoço (incluso).
7º DIA - 25/04/2020 - PUNO / UROS / SILLUSTANI / PUNO
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao porto lacustre de Puno para dirigir-se às ilhas
ﬂutuantes dos Uros. Os Uros são uma cultura ancestral que povoa uma série de ilhas
artiﬁciais construídas com base na planta de totora que cresce no próprio lago. As ilhas se
constroem tecendo as totoras nos lugares onde ela cresce mais espessa e formando uma
camada natural. Sobre ela constroem suas casas, também de totora e cozinham ao ar livre
para assim prevenir-se dos possíveis incêndios. Após o passeio com percurso 1 hora e meia
aproximadamente, retorno ao hotel. Em horário oportuno, traslado do hotel até às chullpas
de Sillustani. Em Sillustani, uma península da lagoa Umayo, você poderá visitar uma das
maiores necrópoles do mundo onde se destacam mais de 90 "chullpas", gigantescos e
primitivos mausoléus de pedra de mais de 12 metros de altura com a parte alta mais larga
que a base. Em seguida, você se dirigirá a Atuncolla, um povoado com cinco mil pessoas e
belas ruas empedradas, localizado na costa do lago Titicaca onde interagirá com os
habitantes para aprender seus costumes e produtos agrícolas. Após, retorno ao hotel em
Puno.

8º DIA - 26/04/2020 - JULIACA / LIMA / GUARULHOS
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto de Juliaca para embarque com
destino a Lima. Chegada e conexão para São Paulo, aeroporto de Guarulhos.

9º DIA - 27/04/2020 - PORTO ALEGRE
Chegada a Porto Alegre.

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica com saída de Porto Alegre;
Passagem aérea em classe econômica trecho Lima / Cusco;
01 noite de hospedagem em Lima, com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Cusco, com café da manhã;
01 noite de hospedagem em Machu Picchu, com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Puno, com café da manhã;
Passeio Panorâmico pela Cidade Moderna e Colonial, em Lima;
Traslado aeroporto Lima / hotel / aeroporto em Lima;
Traslado aeroporto Cusco / hotel / Estação de Trem / hotel em Cusco;
Passeio panorâmico pela cidade e complexo arqueológico de Sacsayhuaman (Quatro
Ruínas) em Cusco (regular);
Bilhete de trem em Expedition;
Recepção e assistência no embarque e desembarque na estação de trem de
Ollantaytambo e Machu Picchu;
Visita a Machu Picchu incluindo almoço Buﬀet em Aguas Calientes;
Traslado terminal rodoviário / hotel / aeroporto em Puno;
Transporte turístico Cusco / Puno com visitas guiadas e almoço típico;
Passeio de barco às Ilhas dos Uros;
Visita ao complexo arqueológico Sillustani;
Guia acompanhante desde a saída do Brasil;
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores 70 anos;
Kit viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Hotel Nobility

Lima

San Agustin Plaza

Cusco

Casa Andina Standard Machu Picchu

Machu Picchu

Jose Antonio

Puno

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 19.10.2019

ENTRADA DE R$2.427,00

ENTRADA DE R$696,00

+9X DE R$769,00

+9X DE R$0,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$9.353,00

TOTAL: R$696,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: gorjetas; vacinas; despesas de caráter pessoal; passeios descritos como
opcionais; refeições e bebidas não constantes como inclusas; excesso de bagagem
(transporte de uma mala com no máximo 20 kg por pessoa); demais itens não constantes em
“Incluso”;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
Necessário passaporte com validade mínima de 06 meses (a partir da data de retorno ao
Brasil). Brasileiros podem também embarcar com a Carteira de Identidade (RG) em bom
estado de conservação (sugere-se que o documento de identidade tenha sido emitida há
menos de 10 anos). Lembrando que a avaliação das condições do documento é discriciária;
Recomendado certiﬁcado internacional de vacina da febre amarela;
A franquia de bagagem é de 01 mala de até 20 kg por pessoa;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros em cheque, boleto ou nos cartões
de crédito pessoa física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners Club). Em caso de variação
cambial, preços serão reajustados de acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.
* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio
do dia 19/10/2019 (USD 1,00 = R$ 4,350), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

