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Peru - Cusco e Machu Picchu Promocional
 1º Dia - Origem / Lima
Embarque com destino a Lima. Chegada e traslado ao hotel. (entrada a partir do meio dia) A 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 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.
 2º Dia - Lima / Cusco
Em horário de acordo com o voo, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco, capital do Império Inca. Chegada
e traslado ao hotel. Tarde e noite reservados para descanso e aclimatação.
Importante: Cusco está a 3400m de altitude.
 3º Dia - Cusco
Manhã livre. 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.
 4º Dia - 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 no Vale Sagrado.
 5º Dia - Valle Sagrado - Machu Picchu – Cusco
Pela manhã, embarque no trem Trem Incarail Executivo com destino à estação de Águas Calientes. Subida em micro ônibus
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.
 6º Dia - Cusco / Lima / Origem
Em horário de acordo com o voo, embarque com destino a cidade de origem.
"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."
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS E PERÍODO DE INTI RAYMI)
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.
Passeios inclusos guiados em espanhol ou inglês.
INCLUI: Hospedagem com café da manhã nos hotéis escolhidos. Traslados em Lima e Cusco. Passeios inclusos: City tour
histórico em Lima e Cusco, passeio ao Vale Sagrado com almoço incluso, Visita a Machu Picchu com ingresso (Trem Incarail
Executivo). Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

