
 

Vivência Exclusiva – Peru: Choquequirao e Machu Pichu - 10 dias 
 

 1º Dia – 16/07/18 – São Paulo / Lima 
Embarque no voo Avianca 916 às 05:55hrs com destino a Lima. Chegada prevista para às 08:50hrs e traslado ao hotel (entrada 
a partir do meio dia). À tarde, visita ao centro histórico incluindo a Plaza de Armas que está rodeada dos edifícios mais 
importantes da época colonial, a Catedral com a tumba do "conquistador" Francisco Pizarro, a igreja de San Francisco e o 
Monastério anexo com o belíssimo claustro; o palácio de Torre Tagle. Visita à parte moderna da cidade como os bairros de 
Miraflores e San Isidro, com vista para o Oceano Pacífico.   

2º Dia 17/07/18 - Lima 
Por volta das 10:00hrs, saída para um passeio gastronômico em Lima. A cozinha peruana vive um momento de 
reconhecimento mundial e o Restaurante Cala ocupa um lugar de destaque no cenário gastronômico local. Com uma 
localização privilegiada às margens do Oceano Pacífico descobriremos os prazeres culinários oferecidos pelo Peru e 
aprenderemos a preparar o famoso pisco sour e o célebre ceviche. Em seguida desfrutaremos de um delicioso almoço 
gourmet. Nosso passeio também incluirá uma visita a um mercado tradicional onde conheceremos os ingredientes que 
fizeram parte do nosso almoço. Retorno para o hotel e restante do dia livre. 

 3º Dia - 18/07/18 - Lima / Cusco 
Traslado ao aeroporto para embarque no voo AV809 às 08:06hrs com destino a Cusco, capital do Império Inca. Chegada 
prevista para às 09:31hrs e traslado ao hotel. Tempo livre reservado para descanso e aclimatação (Importante: Cusco está a 
3400m de altitude.). Tarde dedicada à visita da Fortaleza de Sacsayhuaman, ao centro cerimonial de Tambomachay, Quenco, 
Puca Pucara, locais que até agora são sede de praticas religiosas andinas. Depois, visita a cidade, conhecendo a Plaza de 
Armas rodeada de edifícios coloniais e dominada pela majestosa catedral, O templo do Sol o Coricancha, importante lugar de 
culto do império inca  
 
 4º Dia - 19/07/18  Cusco - Valle Sagrado 
Pela manhã, saída com destino ao Valle Sagrado dos incas. A visita começa por Pisac, vilarejo que tem em alguns dias da 
semana uma típica feira. Almoço incluso. Tarde dedicada a visita a Ollantaytambo. Regresso e pernoite em Cusco. 

 5º Dia – 20//07/18 - Cusco – Cachora – Chiquisqa (3350 – 2850 – 1930m) 
Saída bem cedo com destino ao povoado de Cachora (2850m), rodeado de montanhas e do majestoso pico nevado Padrayoc 
(5571m). Neste local encontraremos os muleiros e mulas que levarão todo o equipamento da expedição. Inciaremos a 
caminhada com a presença da grande deidade, a montanha Padrayoc no passo Capuliyoc (2800m). A partir de Capuliyoc 
veremos o canion de Apurímac e o complexo arqueológico de Choquequirao. Continuação da decida por um caminho 
serpentino até o primeiro acampamento em Chiquisqa (1930m) 
.Duração da caminhada: 7 horas. 

 6º Dia – 21/07/18 - Chiquisqa – Playa Rosalina - Marampata – Choquequirao (1930 – 1550 – 2850 – 
3033m)  
Após o café da manhã, seguiremos descendo por uma hora até La Playa Rosalina (1500m). A partir daqui inciaremos a subida 
até sair do canion para chegarmos ao povoado de Marampata 2850m, de onde teremos uma bela vista do Complexo 
Arqueológico. Seguindo a caminhada observaremos o entardecer e o enigmático fenómeno do símbolo andino “O Condor”, 
que vai descendo do alto das montanhas da cordilheira de Vilcabamba em direção a Choquequirao. Acamparemos muito 
próximos do complexo arqueológico. 
Duração da caminhada: 7 horas. 

 7º Dia – 22/07/18 - Choquequirao - San Ignacio – Carmen (3033 – 1500 – 2000m) 
Observaremos o amanhecer sobre Choquequirao. Em seguida seguiremos até a cidade irmã de Machu Picchu. O complexo 
está restaurando somente em 30% da aérea total, mas nos dá a dimensão da importancia histórica e magnitude desse tesouro 
arqueológico da América Latina.Após a visita, iniciaremos a descida, observando no caminho o canion de Apurímac em sua 
maior longitude. Chegada ao acampamento em Carmen Huerto (2000m). 
Duração da caminhada: 5 horas. 

 8º Dia – 23/07/18 - Carmen – Hacienda Tambo bamba – Huanipaca – Cusco (1900 – 2500 – 3150m) 
O Jardim Carmen está próximo à Fazenda Tambo bamba, explorada pelos latifundiários durante a colonização espanhola. A 
região de Tambobamba (2500m) possui áreas de produção agrícola e pecuária, preservando a tradição e o conhecimento do 
homem andino. No percurso visitaremos as comunidades de Pacobamba e Huanipaca (3150m). A partir de Huanipaca teremos 
a melhor vista da cadeia de glaciares “Sacsarayoc”, localizada na região de Vilcabamba. Retorno à Cusco em veículo. 
Duração da caminhada: 5 horas. 

 09º Dia – 24/07/18 - Cusco – Machu Picchu – Cusco 
Bem cedo pela manhã, embarque no trem com destino à estação de Águas Calientes. Desembarque e caminhada até a 
parada do micro onibus. Embarque e subida até a cidadela de Machu Picchu, situada a 2350 m de altura. Visita aos principais 
locais da cidade. Retorno para Águas Calientes. Saída de Águas Calientes aprox. às 1630hs, em trem com destino a Cusco. 
Chegada na estação e traslado ao hotel. Obs: Limite de bagagem permitida no trem: 5kg, acondicionados em bolsa flexível ou 
mochila.   



 

 10º Dia – 25/07/18 - Cusco / Lima / São Paulo 
Traslado ao aeroporto e embarque no voo AV830 às 17:21hrs e chegada em Lima às 18:27hrs. Conexão no voo AV às 22:00hrs e 
chegada prevista em Guarulhos às 04::25hrs do dia 26/07/18,.  

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local." 

Inclui:  
Hospedagem com café da manhã em Lima e Cusco em hotel categoria 3 estrelas; 
Traslados em Lima e Cusco. 
2 almoços (1 em Lima e 1 no Vale Sagrado) 
Passeios inclusos: City tour histórico em Lima e Cusco, passeio ao Vale Sagrado com almoço incluso, Visita a 
Machu Picchu com ingresso. 
Traslado Cusco - Cachora - Huañipaca - Cusco 
Saco de dormir. Caso queira levar o seu, o desconto no valor do pacote é de U$25,00 
Equipamento do acampamento 
Café da Manhã (execto no 1 dia da caminhada), almoço e jantar com opção vegetariana durante a caminhada ida e 
volta até Choquequirao. 
Guia local especializado - idioma espanhol e inglês 
Cozinheiro e equipe de cozinha 
Muleiros e mulas para transportar o equipamento do acampamento e bagagem dos caminhantes 
Cavalo de emergência 
Ingresso ao Santuário de Choquequirao 
Primeiros Socorros e oxigênio 
Assistência de viagem Travel Ace. 
 
O que levar: 
Mochila 
Roupa para clima quente e frio como casaco impermeável polar, calça e botas de caminhadas, camisetas, capa 
de chuva, gorro, cachecol e meias. 
Bloqueador solar 
Repelente de insetos 
Alcool desinfetante em gel 
Garrafa ou cantil para água  
Pílula esterilizante para a água 
Câmara fotográfica (envolta em saco plástico) 
Lanterna e baterias 
Snacks (barras de chocolate e frutas secas, por exemplo) 
Passaporte original ou RG 
Dinheiro em Soles para a Caminhada até Choquequirao 

Cidadãos brasileiros podem ingressar no Perú com o RG original, desde que tenha emissão inferior a 10 anos (não há a 
obrigatoriedade de apresentar o passaporte). 
Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem. 
Não são aceitos documentos como Carteira Nacional de Habilitação ou documento de Registo Profissional. 
Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país 
visitado. 


