Peru

Saída: 30 SETEMBRO 2019
9 dias e 7 noites

Lima, Cusco, Vale Sagrado
Machu Picchu, Aguas Calientes

30/09 - Lima.

Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado até o hotel. Restante do dia livre

continue sua caminhada até o ponto mais alto da fortaleza para admirar a beleza
deste local. Traslado ao hotel para acomodação.

01/10 – Lima City Tour Colonial & Moderna

05/10 - Vale Sagrado/Machu Picchu/Aguas Calientes

Café da manhã. Saída para passeio pela cidade passando pelos lugares mais
interessantes da cidade de Lima. Conheça Lima colonial visitando o seu
tradicional centro histórico, aprecie a beleza de sua “Plaza Mayor”, o Palácio do
Governo, o Palácio Municipal, sua imponente Catedral, o Convento e a Igreja de
San Francisco, uma das mais importantes do século XVII, onde se encontram
as criptas subterrâneas conhecidas como “As Catacumbas”.
Restante do dia livre.

02/10 - Lima/Cusco.

Café da manhã. Em horário combinado, traslado até aeroporto para embarque
em vôo com destino a cidade Cusco. Na sua chegada assistência e traslado até
o hotel.

03/10 - Cusco e Parque Arqueológico

Café da manhã. Pela manhã, passeio para admirar o maravilhoso legado
pré-hispânico e colonial da cidade de Cusco, um interessante tour onde poderá
conhecer o Templo do Sol, conhecido como o Templo “Koricancha”, antigo lugar
de adoração ao Deus Sol dos Incas e sobre o qual se construiu o atual convento
de Santo Domingo; contemple a beleza da Plaza de Armas de Cusco e admire
as mais representativas esculturas e pinturas “cusqueñas” em sua imponente
Catedral. Em seguida, passeio pelos arredores da cidade; visita a imponente
fortaleza de Sacsayhuaman e seus assombrosos muros, compostos por
enormes pedras unidas com uma grande precisão. Conheça o local de
adoração de “Kenko”, o “Atalaya de Puca Pucara” e finalmente “Tambomachay”,
antigo recinto inca de culto a água. Restante do dia livre.

04/10 - Cusco/Vale Sagrado.

Café da manhã. Conheça o Vale Sagrado dos Incas, um interessante tour onde
poderá apreciar importantes sítios arqueológicos, paisagens e costumes do
povoado local. Visita a “Awanacancha”, centro de difusão de produção têxtil
andina onde poderá observar diferentes tipos de camelos da América do Sul. A
seguir tour pelo povoado de Pisac e seu mercado artesanal onde poderá
realizar algumas compras e conhecer um pouco dos costumes deste povoado.
Admire o imponente parque arqueológico de Pisac, localizado no alto de uma
montanha para depois seguir em ônibus pela margem direita do rio Vilcanota
passando por diferentes povoados do Vale Sagrado até chegar a Urubamba.
Pela tarde visita a Fortaleza de Ollantaytambo, caminhe por suas típicas ruas e
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Café da manhã. Saida para viver uma das experiências mais fascinantes e
extraordinárias do mundo, Machu Picchu. A aventura começa embarcando em
uma das mais belas rotas ferroviárias; atravesse por maravilhosas paisagens
andinas para depois introduzir-se na bela selva até chegar ao povoado de Águas
Calientes; embarque em ônibus que o levará por um caminho sinuoso até a parte
alta da montanha; tempo livre para desfrutar da impressionante paisagem do
santuário histórico de Machu Picchu, uma das “7 Novas Maravilhas do Mundo
Moderno”. Experimente a sensação de caminhar pelos paradisíacos caminhos e
ruas estreitas do santuário; seja testemunha da grandeza arquitetônica dos Incas
e leve consigo a satisfação de ter contemplado um lugar incomparável no mundo;
posteriormente retorno ao povoado de Águas Calientes para repor as energias
com um agradável almoço.

06/10 - Aguas Calientes/Cusco

Café da manhã. Tempo livre em Águas Calientes, oportunidade perfeita para
caminhar pelas ruas, fazer algumas compras no mercado artesanal, visitar os
banhos termais ou visitar pela segunda vez o santuário histórico de Machu Picchu,
de preferência bem cedo para apreciar o amanhecer do Sol, um dos espetáculos
mais belos que a natureza pode oferecer (segunda visita a Machu Picchu não
incluída). Em horário combinado traslado até a estação de trem para seguir até a
cidade de Cusco.

07/10 – Cusco/Porto Alegre

Café da manhã. Em horário combinado, traslado até aeroporto para embarque
com destino a Porto Alegre com conexões.

08/10 – Porto Alegre

Chegada em Porto Alegre e.... até a próxima viagem

Inclui:

• Passagem aérea desde Porto Alegre • Seguro saúde • Traslados de chegada e de partida
• 02 noites de hospedagem em Lima (02 cafés da manhã incluído) • 03 noites de
hospedagem em Cusco (café da manhã incluído) • 01 noite de hospedagem em Vale
Sagrado (café da manhã incluído) • 01 noite de hospedagem em Aguas Calientes (café da
manhã incluído) • Passeio de meio dia City Tour Cusco & Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman. • Passeio de dia inteiro Vale Sagrado dos Incas (almoço incluído) • Passeio
de dia inteiro Machu Picchu em trem categoria standard (almoço incluído) • Trem turístico
do Vale Sagrado até Machu Picchu ida e volta.

USD 2.120,00

Rua Independência, 1184
Centro • São Leopoldo

+
taxas

Valor por pessoa em apartamento duplo

