
 

 

 
Vale Sagrado Completo 

 

 

DATA DE SAÍDA ESCOLHIDA: 31/10/2020 

DURAÇÃO DA VIAGEM: 08 DIAS / 07 NOITES 

 

CIDADES A SEREM VISITADAS: 

LIMA, CUSCO, ÁGUAS CALIENTES E MACHU PICCHU 

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

O Vale Sagrado dos Incas, nos Andes peruano, é composto por vários rios que descem 

por pequenos vales, sendo o mais importante o Urubamba, possui diversos 

monumentos arqueológicos e povoados indígenas. Os incas escolheram esta 

localização para viver devido às suas qualidades geográficas e climáticas é perfeito 

para a agricultura. Cusco, com seus complexos arqueológicos de civilizações pré-

colombianas, considerada a capital do Império Inca e uma das cidades mais sedutoras 

do planeta; o majestoso sítio arqueológico de Machu Picchu, cidade sagrada, com seus 

mitos, lendas e magia nos aproxima a um mundo intacto onde a história permanece 

em cada canto e em cada pedra. Lima, a cidade dos reis te espera para te encantar com 

sua magia e seu sabor, uma cidade divertida, antiga e acolhedora. Foi a joia mais 

apreciada das colônias da Espanha, e durante trezentos anos a cidade mais rica da 

América. 

 

 



 

 

SERVIÇOS 

Pacote Inclui:  

- Passagens aéreas; 

- 02 noites de hospedagem no Vale Sagrado do Incas com café da 

amanhã; 

- 01 noite de hospedagem em Águas Calientes com café da amanhã; 

- 02 noites de hospedagem em Cusco com café da amanhã; 

- 02 noites de hospedagem em Lima com café da amanhã; 

- Transfers aeroportos / hotéis / aeroportos; 

- Todas as entradas nos lugares visitados; 

- City tour em Cusco e Ruinas Próximas; 

- Feira de Pisac e Fortaleza de Ollantaytambo com almoço (sem 

bebidas); 

- Terraços Circulares de Moray e Salineiras de Maras com almoço (sem 

bebidas) 

- Tour guiado em Machu Picchu; 

- Ticket Trem Expedition ou similar; 

- City tour panorâmico pela Lima Moderna e Colonial. 

 

Pacote Não Inclui: 

- Gastos de natureza pessoal, extras nos hotéis; 

- Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no 

roteiro. 

- Gorjetas obrigatórias no valor de USD 5,00  por dia para guias e motoristas, 

totalizando USD 40,00 por pessoa pagas em espécie diretamento no destino. 

 

1° dia - Cidade de Origem / Cusco / Valle Sagrado dos Incas 

Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 3 horas de 

antecedência) para embarque com destino a Cusco fazendo conexão em Lima. 

Chegando na que foi a capital do Império Inca e uma das cidades mais importantes do 

vice-reinado do Peru. Declarada como Patrimônio Mundial pela UNESCO,  



 

 

 

devido ao grande número de monumentos que possui, também chamada como a 

"Roma da América". Transfer imediato ao Vale Sagrado, amenizando assim os efeitos 

da altitude. Acomodação e restante do dia livre para aclimatação. Aconselha-se para o 

primeiro dia, descanso, alimentação leve, ingestão de líquidos em abundância e balas 

de limão. 

 

2° dia - Valle Sagrado dos Incas: Terraços de Moray e Salineiras de Maras 

Excursão visitando as virgens e pitorescas comunidades andinas. Terraços Circulares 

de Moray, impressionantes laboratórios agrícolas Incas, famoso por seu anfiteatro 

afundado, formado por quatro plataformas circulares que parecem desaparecer na 

terra como uma cratera artificial. Aparentemente, o local era uma estação de pesquisa 

agrícola inca cheia de terras férteis e irrigada por sistemas de irrigação complexos, 

destinados à experimentação de culturas em diferentes alturas. Conhecendo também 

as Salineiras de Maras, surpreendentes piscinas brancas e brilhantes de sal encravadas 

nas montanhas. Inclui Almoço. Retorno ao hotel. 

 

3° dia - Valle Sagrado dos Incas: Feira de Pisac e Fortaleza de Ollantaytambo / 

Águas Calientes 

Passeio pelas férteis campinas do chamado Vale Sagrado de Urubamba visitando as 

construções e templos mais importantes do império Incaico. Iniciando pelo tradicional 

povado de Pisac, com seu colorido e abundante mercado de artesanato, onde teremos 

a oportunidade de observar e comprar o mais variado artesanato e jóias típicas 

Cusquenha. Almoço tipo buffet (incluído) em restaurante típico local. Seguindo o 

passeio cruzando os típicos povoados de Yucay, Lamay e Urubamba. Visitando o 

povoado de Ollanta, onde se encontra a Fortaleza de Ollantaytambo, com suas 

enormes terraças e templos Incas. Em horário oportuno, transfer à estação de trem 

para embarque com destino a Águas Calientes. Chegada e caminhada até o hotel. 

Acomodação e restante do dia livre. 

 

 

4° dia - Águas Calientes / Machu Picchu / Cusco 

Em horário oportuno, liberação dos apartamentos e passeio a cidade perdida dos 

Incas, Machu Picchu. Por 400 anos escondida entre as montanhas e floresta tropical,  



 

 

 

centro de culto e observação astronômica. Visita guiada ao mágico santuário, 

percorrendo seus principais atrativos como: Templo de Las Tres Ventanas, Plaza 

Sagrada, El Intihuatana, Palácio Real, El Condor, La Piedra Sagrada entre outras 

construções de requintada perfeição. Sugerimos, para aqueles com melhores 

condições físicas, subida opcional a Huayna Picchu (mediante pré-reserva). Almoço 

livre. A tarde retorno a Cusco e acomodação no hotel. Restante da noite livre. 

 

5° dia - Cusco 

Dia livre para passear por esta cidade encantadora, explorar suas ruas estreitas será 

uma experiência inesquecível. Você encontrará algo incrível a cada passo. Artesanato 

tradicional peruano, cobertores e blusas de lã de alpaca, cerâmica, jóias de ouro e 

prata e artigos de couro são excelentes compras. Devido à grande variedade de 

produtos, recomendamos que, ao encontrar um item que você goste, considere 

comprá-lo - será difícil encontrar o mesmo produto em outra loja. Os visitantes 

desfrutam de tempo livre para caminhar e descobrir esta cidade imperial por conta 

própria. A noite sugerimos uma caminha pela Praça de Armas finalizando com um 

jantar dentre as muitas opções a sua volta. 

 

 

6° dia - Cusco / Lima 

Em horário oportuno, emocionante passeio pela cidade, desde a Catedral até a Praça 

das Armas, passando pelo Convento de Santo Domingo, construído sobre o famoso 

Templo de Koricancha, visitando também ruinas Incas como Fortaleza de 

Sacsayhuamán e Tambomachay, este último um sitio arqueológico, este último um 

sitio arqueológico, também conhecido como Baños del Inca, destinado ao culto da água 

e que para o chefe do Império Inca pudesse descansar. Em horário oportuno, liberação 

dos apartamentos e transfer ao aeroporto para voo com destino a Lima, uma cidade 

onde o passado se mistura com o presente. Onde palácios, monastérios e conventos 

coloniais convivem em assombrosa harmonia com modernas edificações e as mais 

impressionantes e milenares "Huacas" pré-Incas. Chegada e transfer ao hotel para 

acomodação. 

 

 



 

 

 

 

7° dia - Lima 

Em horário oportuno, city tour pela Lima moderna e colonial. Inclui um lindo passeio 

pela Praça de Armas, pela Catedral, o Palácio do Governo e Palacio Torre Tagle. 

Também conhecendo Miraflores e San Isidro, dois dos mais modernos e bonitos 

bairros da capital. Sugerimos jantar show opcional no Restaurante Damajuana. 

 

8° dia - Lima / Cidade de origem 

Café no hotel e liberação dos apartamentos até as 12:00h. Dia livre para atividades 

independentes. Sugerimos visita ao Museu do Ouro ou Museu Larco. É possível 

adquirir um passeio de dia inteiro também. Em horário oportuno, transfer ao 

aeroporto para embarque com destino a cidade de origem. 

 

PREÇOS 

Valores por Pessoa, a partir de: 

 
Duplo / Triplo 

Individual Crianças 

USD 1.601,19 USD 1.889,18 Consulte* 

*Máximo de uma (1) criança por apartamento 
  

Taxas de Embarque 

USD 129,00 

 

Seguro viagem (opcional) GTA para até 10 dias 

Plano Bronze: R$ 264,96 por pessoa 

Plano Euro Max (até 75 anos): R$ 410,72 por pessoa 

Plano Euro Max (a partir de 76 anos): R$ 626,08 por pessoa 

 

https://www.ladamajuana.com.pe/
https://www.gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4951
https://www.gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4893
https://www.gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4893


 

 

 

Hotéis Previstos ou similares 

Valle Sagrado: Hotel Royal Inka Pisac - www.ximahotels.com 

Aguas Calientes: Hotel Hatum Samay Machu Picchu Pueblo - www.hatunsamay.com 

Cusco: Hotel San Agustín El Dorado - www.hotelessanagustin.com.pe 

Lima: El Tambo Dos - www.eltamboperu.com 

Documentação 

• Passaporte válido ou carteira de identidade original emitida pela Polícia Civil (SSP). 

Certidão de nascimento não é válida. 

• Menores de 18 anos devem viajar acompanhados do pai e da mãe que constam na 

carteira de identidade. Para viajar desacompanhado ou na companhia de apenas um 

dos pais é necessária a autorização no Juizado de Menores. 

 

O que trazer para sua viagem ao Peru: 

- Protetor solar; 

- Repelente de Insetos; 

- Calçado confortável para caminhadas - 2 pares no mínimo; 

- Chapéu ou boné; 

- Óculos para Sol; 

- Roupa e/ou capa para chuva; 

- Casaco impermeável para proteção de vento. 

- Roupa de frio para a noite. 

- Equipamento fotográfico ou filmadora, pilhas; 

- Binóculos. 

 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e estão sujeitos à 

alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e serviços mencionados. O 

Período da viagem é em baixa temporada! Consulte período de baixa temporada. Cambio dessa 

cotação R$ 5,76 sujeito a alteração. 

- Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a ordem dos programas 

poderá ser alterada a critério da empresa ou do acompanhante responsável pela excursão, sem 

prejuízo para o passageiro. 

Considerar gorjetas obrigatórias no valor de USD 5,00 por dia para guias e motoristas, totalizando 

USD 40,00 por pessoa pagas em espécie diretamento no destino. 

Limite por pessoa de bagagem de mão no trem: 5kg e 157cm de altura, comprimento e largura. 

O ideal é que, logo chegando a Cusco se aclimatar e reduzir a alimentação, pois o processo digestivo 

é mais lento em altas altitudes 

Alguns hotéis não possuem frigobar. 

https://www.ximahotels.com/royal-inka-pisac
http://www.hatunsamay.com/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/pt/hoteis/el-dorado-cusco/
https://www.eltamboperu.com/hotel-lima-peru/hotel-eltambodos.html

