
PROGRAMA 8 DIAS / 7 NOITES – 20 a 28/09/2018 

Lima, Vale Sagrado & Cusco 

 Dia 1 - Lima 

 Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Se entregará um kit com a 

documentação detalhada juntamente com o itinerário final. 

Pernoite no El Tambo Peru ou similar  

 Dia 2 - Lima 

 Visita da Cidade de Lima 

Percorra o centro colonial de Lima: a Praça Maior onde se encontram o Palácio do Governo, o Palácio 

Arcebispal, a Prefeitura e a Catedral, que guarda no seu acervo importantes obras de arte do século XVII, 

assim como o túmulo de Francisco Pizarro. Visite a igreja e o convento de São Francisco que data do 

século XVII e apresenta um fino museu de arte religioso e as catacumbas, para terminar no convento de 

São Domingos, uma igreja histórica, onde repousam os restos dos santos peruanos Santa Rosa de Lima e 

São Martín. 

 Pernoite no El Tambo Peru ou similar  

Refeições inclusas: café da manhã. 

 Dia 3 - Lima / Cusco 

 Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cusco. Na sua chegada, 

recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. 

Restante de dia livre para descansar e se aclimatar à altitude. 

 Pernoite no Los Portlales Cusco hotel ou similar  

Refeições inclusas: café da manhã. 

 Dia 4 - Cusco 

 Visita pela Cidade e Ruinas Arqueológicas (Tour de meio dia) 

Pela tarde, visitará a cidade de Cusco, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco a qual possui 

uma essência muito particular. O percorrido com começará no templo Koricancha, antigo palácio Inca e 

principal centro de culto ao Deus Sol, onde muito de tempo depois a ordem dos Domínicos construiu uma 

maravilhosa igreja que ainda permanece no lugar. Depois, percorrerá a Praça de Armas e continuará o 

percorrido até a Fortaleza de Sacsayhuaman, construção inca conhecida pelos enormes muros de pedra 

talhada, localizada num lugar estratégico, sobre uma colina, com uma visão vasta da cidade do Cusco. A 

visita termina depois de ter conhecido os sítios arqueológicos de Qenko e Puca-Pucará, importantes 

centros religiosos e administrativos Inca. 

 Pernoite no Los Portlales Cusco hotel ou similar  

Refeições inclusas: café da manhã.  

 



Dia 5 - Cusco / Vale Sagrado 

 Tesouros do Vale Sagrado: Maras, Moray e Ollantaytambo (Tour de dia completo) 

Descubra o melhor do Valle Sagrado nesta fascinante experiencia que inicia em Moray, onde você irá 

recorrer as enorme terraças agrícolas circulares e semicirculares incrustadas em cima de uma colina com 

vistas ao vale de Urubamba e usados pelos Incas como um laboratorio botanico. Muito perto encontra-se 

o povoado de Maras, onde visitará suas salinas donde se extrae uma das melhores sais, a mesma que é 

utilizada pelos melhores chefs de todo o mundo. Logo, poderá desfrutar do almoço na qual será serviço 

em um restaurante local. A continuação, vamos chegar a Ollantaytambo, um dos complexos 

arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca, um dos poucos lugares onde os conquistadores 

espanhóis perderam uma batalha importante. Muito conhecido por seus "andenes" (terraços escavados nas 

ladeiras das montanhas para uso agrícola), Ollantaytambo foi uma fortaleza muito eficaz que tambem 

serviu como um templo. Logo, continuaremos a cidade adjacente de Ollantaytambo, "a única cidade Inca 

vivente": O melhor exemplo existente da planificação urbana Inca, com callejuelas de pedra que não há 

deixado de ser habitada desde o século XIII. 

 Pernoite no Hacienda Del Valle ou similar 

Refeições inclusas: Café da manhã e almoço 

 Dia 6 - Valle Sagrado / MachuPicchu / Aguas Calientes 

Visita a Machu Picchu (Tour de dia completo) 

Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta excursão é feita em 

trem e durante o trajeto teremos uma vista impressionante das paisagens do Vale Sagrado do Urubamba. 

Na chegada a Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em seu embarque no ônibus que o levará 

até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde você percorrerá cada recinto acompanhado por 

um guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário 

combinado, desceremos ao povoado de Águas Calientes. Almoço incluso. 

Pernoite no Taypikala Hotel Machu Picchu - Aguas Calientes ou similar 

Refeições inclusas: Café da manhã e almoço 

Dia 7 - Aguas Calientes / Cuzco 

 Segunda Visita Opcional a Machu Picchu (ENTRADA NÃO INCLUIDA) – Retorno para Cusco 

Manhã livre. 

Opcionalmente, você pode fazer uma segunda visita a Machu Picchu e aproveitar para conhecer outros 

pontos mais recônditos como o “Intipunku” (“Porta do Sol”); os mais aventureiros por sua vez podem 

desfrutar de uma subida cheia de adrenalina ao “Huayna Picchu” (“Montanha Jovem”) para visitar o 

Templo da Lua e ter uma vista de Machu Picchu digna de uma bela fotografia. Em horário combinado, 

embarque no trem para retornar a Cusco. Na sua chegada nossos colaboradores o aguardarão na estação 

para levá-lo até seu hotel. 

 Pernoite no Los Portlales Cusco hotel ou similar  

Refeições inclusas: Café da manhã 

 

  



Dia 8 – Cuzco/Lima 

 Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel.  

Pernoite no El Tambo Peru ou similar  

 Dia 8 –Lima 

A Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque com destino a Brasil. 

PACOTE TERRESTRE INCLUI: 

  Todos os serviços mencionados, hospedagem, refeições e bebidas mencionadas no 
descritivo da viagem, impostos, bilhetes turísticos e custos de entradas. 

  Todas as excursões incluem um guia + guia acompanhante cortesia desde o Brasil 

  Nossos preços incluem os custos de entradas e bilhetes turísticos para determinados 
monumentos históricos, naturais ou religiosos, os quais, em muitos casos, são 
administrados por autoridades locais. Por isso, podem ocorrer certos aumentos sem 
aviso prévio. 

VALORES POR PESSOA EM U$ : 

  

  DUPLO TRIPLO 

BASE 15 a 20 PAX 1066,00 1051,00 

BASE ACIMA DE 20 

PAX 

1021,00 1001,00 

  

Pacote Terrestre NÃO inclui: 

  Early check-in, late check-out, serviços e refeições não mencionadas no itinerário, 
bebidas durante as refeições, extras nos hotéis, gastos pessoais. 

  Passagens aéreas domésticas e internacionais.  

  Gorjetas para os guias, motoristas e garçons, quando não especificado no descritivo. 
Passagem aérea a ser verificada posteriormente. 

 

 

  

  

 

 



Sobre o trem para Machu Picchu: 

Lembre-se que, para assegurar os lugares no trem escolhido, precisamos de dados 

completos dos passageiros (primeiro nome, primeiro sobrenome, tipo de documento, 

número do documento, nacionalidade e data de nascimento) com uma antecedência de 

30 dias antes da data da viagem. Somente desta forma conseguiremos garantir os 

lugares adequados. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

  

– 5% de desconto para pagamento a vista 

– 7 X sendo 30% de entrada + 6 parcelas fixas no cartão VISA, MASTERCARD, 

AMEX e DINERS. (emitido no Brasil e pessoa física) 

– Condição de pagamento em cheque sob consulta (Somente pessoa física) (Sujeito a 

aprovação) 

– Dólar do dia do pagamento da viagem. 

– Preços e condições sujeitos a alteração sem prévio aviso. 

NENHUMA RESERVA FOI EFETUADA. PREÇOS E CONDIÇÕES SUJEITOS 

A ALTERAÇÃO ATÉ A SOLICITAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE TODOS OS 

SERVIÇOS. 
 

 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato. 

Att, 

Ricardo Carvalho 
Diretor 

 

Tel: +55 31 2129.8040 

Fax: +55 31 2129.8001 

Email: diretoria@sgturismo.com.br 

Site: www.sgturismo.com.br 

 

Rua Padre Severino, 104 – São Pedro 

Cep: 30.330-150   Belo Horizonte / MG 
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