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Peru - Trilha do Salkantay Lodge to Lodge
 1º Dia - Origem / Cusco
Embarque com destino a Cusco. Recepção no Aeroporto e traslado para o hotel. Tempo livre para aclimatação e descanso.
Recomenda-se também a ingestão de alimentos leves e em pouca quantidade.

 2º Dia – Cusco
Manhã livre para descanso e aclimatação. Cusco está a 3.400m de altitude e o organismo precisa de um tempo e pouca
atividade física para evitar os efeitos da altitude. Tarde dedicada a 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. Às 19h00 encontro com o guia da caminhada para esclarecimento de
dúvidas pertinentes ao percurso da trilha.

 3º Dia - Cusco – Soraypampa
A partir das 07h00 da manhã, traslado em van até o Salkantay Lodge & Adventure Resort em Soraypampa. No caminho,
parada para visita as ruinas incas de Tarawasi, localizada próxima ao vilarejo de Limatambo (aprox 1h30min de Cusco). Parada
na vila de Mollepata para um coffee break. Após 30 minutos de subida no veículo chega-se ao ponto do início do primeiro
trecho de caminhada, ou trecho real: Marcoccasa. Boa oportunidade para aclimatação já que a duração do percurso é de
apenas 3-4 horas, porém possui subidas fortes. Um box lunch que substitui almoço será servido. Para quem não quiser fazer
este trecho, há a opção de seguir direto na van para o Lodge. O Salkantay Lodge & Adventure Resort tem o nome baseado na
montanha que está no inicio do vale e que era considerado sagrado pela mitologia inca, além de ser o pico mais alto da região
com 6.270 m.

 4º Dia – Soraypampa
Dia dedicado a aclimatação da altitude. A atividade mais recomendada é uma caminhada de meio dia até o lago de origem
glacial - montanha Humantay, onde os mais corajosos podem até entrar na água. A tarde, pode-se relaxar na jacuzzi que fica
do lado de fora com excelente vista para os Andes. Neste dia, todas refeições são servidas no Lodge.

 5º Dia - Soraypampa a Huayraccmachay
Este é o "grande dia" do início da caminhada até Machu Picchu. Após o café da manhã saída pelo vale do Rio Blanco,
circulando o Pico Humantay e cruzando o Salkantay. O ponto mais alto deste dia é a parada a 4600m de altitude para tirar fotos
dos picos nevados que existem em todas direções. O condor andino também pode ser visto com um pouco de sorte nesta
parada. Depois deste passo, caminhada descendente ao Wayra Lodge (que quer dizer local onde vivem os ventos) a 3850 m
de altitude. Um box lunch servido durante o percurso substitui o almoço. Jantar no lodge. (duração da caminhada: 5-6 horas).

 6º Dia - Huayraccmachay – Collpapampa
Café da manhã e inicio da caminhada bem cedo. Continuação da descida pelo Rio Salkantay, passando por incriveis cenários. A
chegada ao Colpa Lodge a 2800 m de altitude se dá junto a um almoço ao estilo Pachamanca - cozimento dos ingredientes
debaixo de pedras aquecidas. O Colpa lodge está localizado na confluencia de 3 rios em Collpapampa. A jacuzzi tem vista aos
vales verdes e de um remoto vilarejo. Jantar e pernoite no lodge.

 7º Dia - Collpapampa – Lucmabamba
Café da manhã cedo e saída para inicio da caminhada acompanhando o Rio Santa Teresa, atravessando algumas áreas rurais
com plantação de café, bananas e pomares. Parada para almoço em um pequeno vilarejo. Após mais uma hora de caminhada
um veículo estará a disposição para levar todos participantes ao inicio do Camino Inca de Llactapacta. Uma pequena subida de
30 min leva até o Lucma Lodge, a 2100 m. de altitude. Há possibilidade de visita ao vilarejo de Lucmabamba para os mais
dispostos. Jantar no lodge.

 8º Dia - Lucmabamba - Aguas Calientes

Café da manhã e saída para último dia de caminhada. Subida de 2hs até o passo de Llactapata com 2700 m de altitude onde
chega-se a uma distante mas super especial vista de Machu Picchu. Após a visita às ruínas de Llactapata, inicia-se a descida da
montanha. Parada para o lunch box. O último trecho da caminhada leva até a estação de trem na base da hidroelétrica, de
onde embarca-se para Aguas Calientes. Entrada no hotel.

 9º Dia - Aguas Calientes – Cusco
Café da manhã e saida para o terminal de ônibus. Subida até Machu Picchu (30 min duração). Visita guiada às ruínas e tempo
livre explorar os atrativos. Sugestão: subida da montanha Wayna Picchu para os mais dispostos. Depois disto, regresso em
micro-ônibus para Águas Calientes e almoço. Embarque em trem e viagem até o Vale Sagrado. Traslado em veículo para
Cusco e acomodação no hotel escolhido.

 10º Dia - Cusco / Lima
Após o café da manhã traslado para o aeroporto e embarque com destino a Lima. Recepção e traslado para o hotel escolhido.
À tarde, visita ao centro histórico visitando 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 Monasterio anexo com o
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belíssimo claustro; o palácio de Torre Tagle. Visita a zona moderna da cidade como os bairros de Miraflores e San
Isidro, com vista para o Oceano Pacífico. Retorno para o hotel e pernoite.

 11º Dia - Lima / Origem

Traslado Hotel-Aeroporto e embarque para a cidade de oirgem.
"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."
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem.
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). 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.
Melhor período para fazer a caminhada: A melhor estação para visitar a área andina é de Abril a Novembro: os dias claros e o ar
limpo da altura propiciam uma ótima visibilidade das montanhas. Este período é caracterizado pelo clima seco, claro durante o
dia (Máximo de 20/22 °C) e frio à noite (Mínimo 3/5 °C).
Durante os meses de Janeiro e Fevereiro os lodges permanecem fechados para manutenção (também corresponde ao
período das chuvas) e a não operamos a Trilha.
Recomendamos no mínimo 02 noites em Cusco antes do trekking. Esse período é fundamental para aclimatação e influencia
bastante no rendimento da trilha.
O idioma oficial durante o percurso Lodge to Lodge é o inglês, caso o viajante não domine o idioma, podemos oferecer um
guia acompanhante com o idioma espanhol ou português de acordo com a disponibilidade. (consultar valor a parte).
INCLUI: Hospedagem em Cusco com café da manhã e com regime de pensão completa durante a Trilha do Salkantay - Logde
to Lodge (4º ao 9º dia). Traslados de chegada e saída em Cusco. Passeios: city tour em Cusco. Assistência de viagem Travel
Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

