
Promoção Cusco Imperdível - Segundo
Passageiro Paga a Metade
Desfrutaremos de Cusco em 5 dias que combinam os principais atra?ões do centro da cidade,
Sacsayhuamán com seus vestígios arqueológicos próximos, o pouco explorado mas muito
impressionante Vale Sul de Cusco, o colorid

5 dias

  X  
Descritivo do Roteiro Tarifário

(de 01/06/2020 a 27/03/2021)

SGL

A partir de US$ 828,00

TPL

A partir de US$ 591,67

DBL

A partir de US$ 534,00

Cusco Imperdível - Promoção Segundo Passageiro Paga a Metade
  
1º Dia Cusco
Chegada à cidade de Cusco, assistência e traslado ao hotel. À tarde, percorrido exclusivo à cidade que inicia com uma visita à Praça de
San Cristóbal para desfrutar de uma vista panorâmica da cidade. Depois, visitaremos o Mercado de San Pedro, onde nos empaparemos
do sabor local e conheceremos mais de perto os produtos da zona neste mercado onde há de tudo e abastece à cidade inteira. Depois, o
Templo de Koricancha nos recebe com toda sua magnificência; Recinto de Ouro é seu nome em quechua e sua fastuosidade ainda se
sente nas   paredes que alguma vez estiveram totalmente revestidas de ouro. Conheceremos também a Igreja de Santo Domingo. Desde
San Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela Rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o palácio Inca Roca, hoje o
Palácio Arzobispal, teremos tempo para admirar a mundialmente famosa Pedra dos Doze Ângulos.  Seguiremos à Plaça de Armas para
visitar a Catedral que alberga obras coloniais de incrível valor.

2º Dia Cusco
De manhã, nos afastaremos das multidões para visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela cheia de colossais construções
rodeada de belas paisagens em total comunhão com o entorno. Depois, continuamos ao centro de adoração Incaico de Qenqo,
surpreendente será o altar para sacrifícios incrustado na parte interna de sua formação rochosa. Finalmente chegamos à atalaia de Puca
Pucará e a Tambomachay, monumento de notável excelência arquitetônica,  é considerado um dos pilares da cosmo-visão
andina. Hospedagem.

3º Dia Vale Sagrado
O Vale Sagrado dos Incas nos recebe este dia. No caminho nos deteremos  em Awanacancha, complexo onde conheceremos e
poderemos alimentar a camélidos andinos como lhamas e alpacas, e povoadores locais nos mostrarão suas técnicas de tecelagem e
tingido  de tecidos tradicionais. Chegaremos depois ao tradicional Mercado de Pisac, onde teremos tempo livre para percorrê-lo e comprar
artesanatos, se você se anima a provar algo tradicional, passe pelos fornos à lenha de pão e empanadas. Almoçaremos em um
restaurante da localidade. À tarde, continuaremos a Ollantaytambo, pitoresco povoado continuamente habitado desde a época inca, onde
visitaremos o templo do mesmo nome, usado como fortaleza durante  a resistência inca e desde onde obteremos imagens de coleção.
Hospedagem no Vale Sagrado.

4º Dia Vale Sagrado/Machu Picchu/Cusco
Partiremos em trem para conhecer uma das 7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação de Aguas Calientes, onde nossa equipe nos
receberá para abordar o transporte que ascenderá por um caminho intrincado presenteando-nos uma espetacular vista do rio Urubamba
que dá forma ao famoso cânion. A Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos receberá com seus  incríveis terraços, escadarias,
recintos cerimoniais e áreas urbanas. A energia emana de todo o lugar. Após uma visita guiada, teremos tempo para explorar a cidadela e
almoçar em um dos restaurantes da localidade. Em horário estabelecido, retornaremos de trem e seremos trasladados ao hotel.
Hospedagem em Cusco.

5º Dia Cusco
Na hora estipulada, saída ao aeroporto para a abordagem do vôo internacional.

***Obs: para voo interno até as 10hrs da manhã sujeito a cobrança de adicional no valor do traslado.***

O que está incluso?
 
- 3 noites de hospedagem em Cusco, 1 noite de hospedagem no Vale Sagrado com café da manhã;
- Traslados aeroporto/hotel/estação de trem/hotel/aeroporto;
- Meio dia de Visita da cidade - e meio dia de Visita ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman;
- tour de dia inteiro Valle Sagrado Premium: Centro Artesanal (Urpi), Chinchero, Complexo Turístico de Moray, Fortaleza de
Ollantaytambo com almoço buffet no restaurante local;
- Tour Excursão a Machu Picchu - Almoço buffet em restaurante local;

O que não está incluso?
 
Como norma geral, seguimos o critério da literalidade que conduz à conclusão de que o que não está explícito e especificamente
detalhado como incluído no preço da viagem, não está mesmo incluído.

Notas Gerais
 
- Desconto de 50% para o segundo passageiro já aplicado sobre o preço por pessoa de cada passageiro em acomodação dupla e tripla
- Promoção não válida para as datas do Inti Raymi (20 a 25 de Junho), Dia da Independência (26 a 30 de Julho) e Natal/Reveillon
- Para pacotes com hotéis categoria Primeira Superior, Luxo, Luxo Superior e Coleção Belmond CONSULTE-NOS.
Hotéis Previstos ou Similares:
Confort:
Cusco: Agusto´s Cusco/Mabey Cusco/Ferre Cusco
Vale Sagrado: Mabey Valle Sagrado

Turista:



Cusco: San Francisco Plaza/Anden Inka/Royal Inka I/Royal Inka II
Vale Sagrado: Agusto´s Valle Sagrado/La Hacienda Valle Sagrado/Inkallpa Valle Sagrado

Turista Superior:
Cusco: Casa Andina Classic Koricancha/Casa Andina Classic Catedral/Casa Andina Classic San Blas
Vale Sagrado: Agusto´s Valle Sagrada/San Agustin Urubamba

Primeira:
Cusco: Jose Antonio Cusco/San Agustin El Dorado/Eco Inn Cusco/San Agustin Plaza
Vale Sagrado: Casa Andina Private Collection Yanahuara/Sonesta Posada Del Inca Yucay

Primeira Superior:
Cusco: Costa del Sol Ramada Cusco/Casa Andina P.C. Cusco/Sonesta Hotel/Novotel/Hilton Garden Inn
Vale Sagrado: Casa Andina Private Collection YanahuaraHotéis Previstos ou Similares:
Confort:
Cusco: Agusto´s Cusco/Mabey Cusco/Ferre Cusco
Vale Sagrado: Mabey Valle Sagrado

Turista:
Cusco: San Francisco Plaza/Anden Inka/Royal Inka I/Royal Inka II
Vale Sagrado: Agusto´s Valle Sagrado/La Hacienda Valle Sagrado/Inkallpa Valle Sagrado

Turista Superior:
Cusco: Casa Andina Classic KHotéis Previstos ou Similares:
Confort:
Cusco: Agusto´s Cusco/Mabey Cusco/Ferre Cusco
Vale Sagrado: Mabey Valle Sagrado

Turista:
Cusco: San Francisco Plaza/Anden Inka/Royal Inka I/Royal Inka II
Vale Sagrado: Agusto´s Valle Sagrado/La Hacienda Valle Sagrado/Inkallpa Valle Sagrado

Turista Superior:
Cusco: Casa Andina Classic Koricancha/Casa Andina Classic Catedral/Casa Andina Classic San Blas
Vale Sagrado: Agusto´s Valle Sagrada

, - - - - - CEP



Promoção Peru a Seu Alcance - Segundo
Passageiro Paga a Metade
O Peru que necessita conhecer está aqui, ao seu alcance. Lima e Cusco juntos em um programa que
o levará rapidamente a descobrir o melhor e mais atraente das cidades mais representativas do Peru.

6 dias

  X  
Descritivo do Roteiro Tarifário

(de 01/06/2020 a 25/03/2021)

SGL

A partir de US$ 935,00

DBL

A partir de US$ 562,49

TPL

A partir de US$ 623,33

PERU A SEU ALCANCE
Promoção 50% de desconto para o Segundo Passageiro - 6 Dias / 5 Noites

1º Dia Lima
Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel. À tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade.
Começaremos pelo Parque do Amor em Miraflores, com uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista
panorâmica da Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura Lima. Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio de
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral e caminharemos até o Convento de Santo Domingo, cujos corredores foram
transitados por São Martín de Porras e Santa Rosa de Lima no século XVII e onde atualmente estão sepultados seus restos.
Hospedagem.

2º Dia Lima
Café da manhã e dia livre para realizar passeios opcionais.Hospedagem.

3º Dia Lima/Cusco
Traslado ao aeroporto para nossa saída com destino a Cusco (aéreo não incluido).  Na chegada, assistência e traslado ao hotel. À tarde,
percorrido exclusivo à cidade que inicia com uma visita à Praça de San Cristóbal para desfrutar de uma vista panorâmica da cidade.
Depois, visitaremos o Mercado de San Pedro, onde nos empaparemos do sabor local e conheceremos mais de perto os produtos da zona
neste mercado onde há de tudo e abastece à cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha nos recebe com toda sua magnificência;
Recinto de Ouro é seu nome em quechua e sua magnificencia ainda se sente nas  paredes que alguma vez estiveram totalmente
revestidas de ouro. Conheceremos também a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela
Rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio Arzobispal, teremos tempo para admirar a
mundialmente famosa Pedra dos Doze Ângulos.  Seguiremos à Plaça de Armas para visitar a Catedral que alberga obras coloniais de
incrível valor. Hospdagem.

4º Dia Cusco
De manhã, nos afastaremos das multidões para visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela cheia de colossais construções
rodeada de belas paisagens em total comunhão com o entorno. Depois, continuamos ao centro de adoração Incaico de Qenqo,
surpreendente será o altar para sacrifícios incrustado na parte interna de sua formação rochosa. Finalmente chegamos à atalaia de Puca
Pucará e a Tambomachay, monumento de notável excelência arquitetônica,  é considerado um dos pilares da cosmo-visão andina. Tarde
livre para desfrutar da cidade. Hospedagem.

5º Dia Cusco/Machu Picchu/ Cusco
Partiremos de trem para conhecer uma das 7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação  de Aguas Calientes, onde nossa equipe nos
receberá para abordar o transporte que ascenderá por um caminho intrincado oferecendo-nos uma espetacular vista do rio Urubamba que
dá forma ao famoso cânion. A Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos receberá com seus incríveis terraços, escadarias, recintos
cerimoniais e áreas urbanas. A energia emana de todo o lugar. Depois de uma visita guiada, teremos tempo para explorar a cidadela e
almoçar em um dos restaurantes do lugar. À hora programada, retornaremos de trem e seremos trasladados ao hotel. Hospedagem em
Cusco.

6º Dia Cusco/Lima
Na hora estipulada, saída ao aeroporto para a abordagem do vôo internacional cidade de origem.

***Obs: para voo interno até as 10hrs da manhã sujeito a cobrança de adicional no valor do traslado.***

O que está incluso?
 
- Traslado Regular de chegada e de saída;
- 5 noites de hospedagem com café da manhã;
- tour de meio dia pela cidade de Lima e Cusco;
- visita ao Parque Arqueológico de Saccasayhuaman;
- Tour Excursão a Machu Picchu
- 1 almoço buffet;

O que não está incluso?
 
Como norma geral, seguimos o critério da literalidade que conduz à conclusão de que o que não está explícito e especificamente
detalhado como incluído no preço da viagem, não está mesmo incluído.- não inclui voos internacionais e internos;

Notas Gerais
 
- Desconto de 50% para o segundo passageiro já aplicado nos preços por pessoa em apto. Duplo e Triplo
- Promoção não válida para as datas do Inti Raymi (20 a 25 de Junho), Dia da Independência (26 a 30 de Julho) e Natal/Reveillon
- Para pacotes com acomodação em categoria Primeira Superior, Luxo, Luxo Superior e Coleção Belmond CONSULTE-NOS
Hotéis Previstos ou Similares



Confort
Lima: El Tambo 1/El Tombo 2
Cusco: Agusto`s Cusco/Mabey Cusco/Ferre Cusco

Turista
Lima: Britania Miraflores/El Tambo 2/Ibis Hotel
Cusco: San Francisco Plaza/Anden Inka/ Royal Inka I/Royal Inka II

Turista Superior
Lima: Allpa Hotel and Suites/Casa Andina San Antonio/Casa Andina Miraflores Centro
Cusco: Casa Andina Classic Koricancha/Casa Andina Classic Catedral/Casa Andina San Blas/Los Portales

Primeira
Lima: Jose Antonio Executive/San Agustin Exclusive/Casa Andina Select Miraflores
Cusco: Jose Antonio Cusco/San Agustin El Dorado/Eco Inn Cusco/San Agustin Plaza

Primeira Superior
Lima: Jose Antonio Deluxe/Costa del Sol Wyhdhan/Melia Lima/Dazzler Hotel Lima
Cusco: Costa del Sol Ramada Cusco/Casa Andina/P.C. Cusco/Novotel Cusco/Hilton Garden InnHotéis Previstos ou Similares
Confort
Lima: El Tambo 1/El Tombo 2
Cusco: Agusto`s Cusco/Mabey Cusco/Ferre Cusco

Turista
Lima: Britania Miraflores/El Tambo 2/Ibis Hotel
Cusco: San Francisco Plaza/Anden Inka/ Royal Inka I/Royal Inka II

Turista Superior
Lima: Allpa Hotel and Suites/Casa Andina San Antonio/Casa Andina Miraflores Centro
Cusco: Casa Andina Classic Koricancha/Casa Andina Classic Catedral/Casa Andina San Blas/Los Portales

Primeira
Lima: Jose Antonio Executive/San Agustin Exclusive/Casa Andina Select Miraflores
Cusco: Jose Antonio Cusco/San Agustin El Dorado/Eco Inn Cusco/San Agustin Plaza

Primeira Superior
Lima: Jose Antonio Deluxe/Costa del Sol Wyhdhan/Melia Lima/Dazzler Hotel Lima
Cusco: Costa del Sol Ramada Cusco/Casa Andina/P.C. Cusco/Novotel Cusco/Hilton Garden InnH

, - - - - - CEP



Promoção Amanhecer em Machu Picchu -
Segundo Passageiro Paga a Metade

7 dias

  X  
Descritivo do Roteiro Tarifário

(de 01/06/2020 a 25/03/2021)

SGL

A partir de US$ 1.066,00

DBL

A partir de US$ 611,25

TPL

A partir de US$ 679,17

Promoção Amanhecer em Machu Picchu - Segundo Passageiro Paga a Metade

1º Dia Lima
Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel. A tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade.
Começaremos pelo Parque do Amor em Miraflores, com uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista
panorâmica da Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura Lima. Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio de
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral e caminharemos até o Convento de Santo Domingo, cujos corredores foram
transitados por São Martín de Porras e Santa Rosa de Lima no século XVII e onde atualmente estão sepultados seus restos.

2º Dia Lima
Café da manhã e restante do dia livre para realizar passeios opcionais (não incluso). Hospedagem.

3º Dia Lima/Cusco
Café da manhã e traslado ao aeroporto para nossa saída a Cusco (aéreo interno não incluso).  Na chegada, assistência e traslado ao
hotel. À tarde, percorrido exclusivo à cidade que inicia com uma visita à Praça de San Cristóbal para desfrutar de uma vista panorâmica
da cidade. Depois, visitaremos o Mercado de San Pedro, onde nos empaparemos do sabor local e conheceremos mais de perto os
produtos da zona neste mercado onde há de tudo e abastece à cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha nos recebe com toda sua
magnificência; Recinto de Ouro é seu nome em quechua e sua fastuosidade ainda se sente nas paredes que alguma vez estiveram
totalmente revestidas de ouro. Conheceremos também a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a
pé pela Rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio Arzobispal, teremos tempo para admirar a
mundialmente famosa Pedra dos Doze Ângulos.  Seguiremos à Praça de Armas para visitar a Catedral que alberga obras coloniais de
incrível valor.

4º Dia Cusco
Café da manha após nos afastaremos das multidões para visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela cheia de colossais
construções rodeada de belas paisagens em total comunhão com o entorno. Depois, continuamos ao centro de adoração Incaico de
Qenqo, surpreendente será o altar para sacrifícios incrustado na parte interna de sua formação rochosa. Finalmente chegamos à atalaia
de Puca Pucará e a Tambomachay, monumento de notável excelência arquitetônica, é considerado um dos pilares da cosmo-visão
andina. Tarde livre para desfrutar da cidade.

5º Dia Cusco/Machu Picchu
Partiremos de trem para conhecer uma das 7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação  de Aguas Calientes, onde nossa equipe nos
receberá para abordar o transporte que ascenderá por um caminho intrincado oferecendo-nos uma espetacular vista do rio Urubamba que
dá forma ao famoso cânion. A Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos receberá com seus incríveis terraços, escadarias, recintos
cerimoniais e áreas urbanas. A energia emana de todo o lugar. Depois de uma visita guiada, teremos tempo para explorar a cidadela e
almoçar em um dos restaurantes do lugar. Hospedagem em um dos hoteis de Aguas calientes ou Machu Picchu, o que nos permitirá ficar
mais tempo neste povoado.

6º Dia Machu Picchu/Cusco
Café da manhã e tempo livre pela parte da manhã. Em horário estabelecido, retornaremos de trem e seremos trasladados ao hotel.
Hospedagem em Cusco.
Para tour Opcional: As entradas para Machu Picchu são limitadas, recomendamos realizar o pedido de entradas para dias posteriores no
momento de realizar a reserva do pacote e assim evitar congestionamento ou falta de disponibilidade no local. Em sua visita adicional a
Machu Picchu podemos visitar setores como o Intipunku ou Porta do sol, a entrada a cidadela da Trilha Inca. Para os que desejem uma
aventura mais intensa visitando o Huayna Picchu, deve-se considerar que somente existem 400 espaços diários para realizar a subida, os
quais devem ser reservados previamente.

7º Dia Cusco
Após o café da manhã e na hora estipulada, saída ao aeroporto para  vôo internacional.

***Obs: para voo interno até as 10hrs da manhã sujeito a cobrança de adicional no valor do traslado.***

O que está incluso?
 
Lima
- Traslado aeroporto/hotel/aeroporto;
- Visita de meio dia na cidade;
- 2 noites de hospedagem com café da manhã;

Cusco
- Traslado aeroporto/hotel/estação de trem/hotel/aeroporto;
- Visita de meio dia na cidade;
- Visita de meio dia no Parque Arqueológico de Sacsayhuaman;
- Excursão a Machu Picchu;
- Almoço no hotel Sanctuary Lodge;
- 3 noites de hospedagem em Cusco com café da manhã;

Aguas Calientes



- 1 noite de hospedagem em Aguas Calientes com café da manhã;

O que não está incluso?
 
Como norma geral, seguimos o critério da literalidade que conduz à conclusão de que o que não está explícito e especificamente
detalhado como incluído no preço da viagem, não está mesmo incluído.

Notas Gerais
 
- Desconto de 50% para o segundo passageiro já aplicado sobre o preço por pessoa de cada passageiro em acomodação dupla e tripla
- Promoção não válida para as datas do Inti Raymi (20 a 25 de Junho), Dia da Independência (26 a 30 de Julho) e Natal/Reveillon
- Para pacotes com hotéis categoria Primeira Superior, Luxo, Luxo Superior e Coleção Belmond CONSULTE-NOS.

-
Hotéis Previstos ou similares;
Lima
Confort: El Tambo1/El Tambo2
Turista: Britania Miraflores/EL tambo2/Ibis Hotel
Turista Superior: Allpa Hotel and Suites/Casa Andina San Antonio/Casa Andina Miraflores Centro
Primeira:Jose Antonio Executive/San Agustin Exclusive/Casa Andina Select Miraflores

Cusco
Consfort: Agusto´s Cusco/Mabey Cusco/Ferre Cusco
Turista: San Francisco Plaza/Anden Inka/Royal Inka I/Royal Inka II
Turista Superior: Casa Andina Classic Korincancha/Casa Andina Classic Catedral/Casa Andina Classic San Blas/Los Portales
Primeira: Jose Antonio Cusco/San Agustin El Dourado/Eco Inn Cusco/San Agustin Plaza

Machu Picchu
Confort: Hatun Inti Classic/Andina Luxury
Turista: Hatun Inti Classic/Ferre Machu Picchu
Turista Superior: Casa Andina Machu Picchu/El Mapi
Primeira: Casa Andina Machu Picchu/El MapiHotéis Previstos ou similares;
Lima
Confort: El Tambo1/El Tambo2
Turista: Britania Miraflores/EL tambo2/Ibis Hotel
Turista Superior: Allpa Hotel and Suites/Casa Andina San Antonio/Casa Andina Miraflores Centro
Primeira:Jose Antonio Executive/San Agustin Exclusive/Casa Andina Select MirafloresH

, - - - - - CEP



Promoção Machu Picchu e Lago Titicaca -
Segundo Passageiro Paga a Metade

8 dias

  X  
Descritivo do Roteiro Tarifário

(de 02/06/2020 a 24/03/2021)

DBL

A partir de US$ 783,75

SGL

A partir de US$ 1.309,00

TPL

A partir de US$ 867,49

Promoção Machu Picchu e Lago Titicaca - Segundo Passageiro Paga a Metade

1º Dia Lima
Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel. A tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade.
Começaremos pelo Parque do Amor em Miraflores, com uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista
panorâmica da Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura Lima. Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio de
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral caminharemos até o Convento de Santo Domingo, cujos corredores foram
transitados por São Martín de Porras e Santa Rosa de Lima no século XVII e onde atualmente estão sepultados seus restos.

2º Dia Lima/Cusco - Café da manhã
Traslado ao aeroporto para nossa saída a Cusco (aéreo não incluso). Na chegada, assistência e traslado ao hotel. À tarde, percorrido
exclusivo à cidade que inicia com uma visita à Praça de San Cristóbal para desfrutar de uma vista panorâmica da cidade. Depois,
visitaremos o Mercado de San Pedro, onde nos empaparemos do sabor local e conheceremos mais de perto os produtos da zona neste
mercado onde há de tudo e abastece à cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha nos recebe com toda sua magnificência; Recinto
de Ouro é seu nome em quechua e sua fastuosidade ainda se sente nas   paredes que alguma vez estiveram totalmente revestidas de
ouro. Conheceremos também a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela rua Hatun
Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio Arzobispal, teremos tempo para admirar a mundialmente
famosa Pedra dos Doze  ngulos.  Seguiremos à Plaça de Armas para visitar a Catedral que alberga obras coloniais de incrível valor.

*recomenda-se voos com destino a Cusco pela manhã

3º Dia Cusco - Café da manhã
De manhã, nos afastaremos das multidões para visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela cheia de colossais construções
rodeada de belas paisagens em total comunhão com o entorno. Depois, continuamos ao centro de adoração Incaico de Qenqo,
surpreendente será o altar para sacrifícios incrustado na parte interna de sua formação rochosa. Finalmente chegamos à atalaia de Puca
Pucará e a Tambomachay, monumento de notável excelência arquitetônica,  é considerado um dos pilares da cosmo-visão andina. Tarde
livre para desfrutar da cidade.

4º Dia Cusco/Machu Picchu - café da manhã e almoço
Partiremos de trem para conhecer uma das 7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação  de Aguas Calientes, onde nossa equipe nos
receberá para abordar o transporte que ascenderá por um caminho intrincado oferecendo-nos uma espetacular vista do rio Urubamba que
dá forma ao famoso cânion. A Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos receberá com seus incríveis terraços, escadarias, recintos
cerimoniais e áreas urbanas. A energia emana de todo o lugar. Depois de uma visita guiada, teremos tempo para explorar a cidadela e
almoçar em um dos restaurantes do lugar. Pernoitaremos em Aguas Calientes ou Machu Picchu.

5º Dia Machu Picchu/Cusco - Café da manhã
Manhã livre. As entradas para Machu Picchu são limitadas, recomendamos realizar o pedido de entradas para dias posteriores no
momento de realizar a reserva do pacote e assim evitar congestionamento ou falta de disponibilidade no local. Em sua visita adicional a
Machu Picchu podemos visitar setores como o Intipunku ou Porta do sol, a entrada a cidadela da Trilha Inca. Para os que desejem uma
aventura mais intensa visitando o Huayna Picchu, deve-se considerar que somente existem 400 espaços diários para realizar a subida, os
quais devem ser reservados previamente. Em horário estabelecido, retornaremos de trem e seremos trasladados ao hotel. Hospedagem
em Cusco.

6º Dia Cusco/Puno - Café da manhã e almoço
Partiremos de ônibus turístico à cidade de Puno. No caminho realizaremos oportunas paradas para visitar as atrações desta paisagística
rota. Nossa primeira parada será Andahuaylillas, onde visitaremos sua bela capela. Continuaremos a Racchi, Templo do Deus Wiracocha,
no  qual destacam os enormes muros e passagens do recinto. Nossa seguinte parada será para almoçar e desfrutar belas vistas em La
Raya, limite natural entre Cusco e Puno. Antes do nosso destino final, visitaremos o Museu de Sitio de Pucará. Aproveitaremos esta
oportunidade para conseguir um dos clássicos toritos da localidade. Chegaremos  a Puno no fianl da tarde.

7º Dia Lago Titicaca - Café da manhã e almoço
Vamos conhecer o lago Titicaca em uma excursão de dia completo. Começaremos visitando os Uros, hospitaleiros nativos que nos
receberão em ilhas artificiais construídas à base de totora. Depois continuaremos à Ilha de Taquile, onde os nativos ainda preservam
ancestrais tradições e nos receberão com suas coloridas vestes típicas. Não desaproveitemos a oportunidade de explorar a ilha e
surpreender-nos com as belas vistas do lago. Teremos um almoço tipo box lunch na ilha. À tarde, retornaremos à cidade.

8º Dia Puno - Café da manhã
Traslado para o aeroporto e fim dos serviços.

Notas Gerais
 
- Desconto de 50% para o segundo passageiro já aplicado sobre o preço por pessoa de cada passageiro em acomodação dupla e tripla
- Promoção não válida para as datas do Inti Raymi (20 a 25 de Junho), Dia da Independência (26 a 30 de Julho) e Natal/Reveillon
- Para pacotes com hotéis categoria Primeira Superior, Luxo, Luxo Superior e Coleção Belmond CONSULTE-NOS.



, - - - - - CEP



Promoção Império Inca, Segundo Passageiro
Paga a Metade
Império Inca - 8 Dias e 7 Noites - O império dos Incas aos nossos pés. Estaremos aí, onde o melhor
de cada cidade se encontra com o mais representativo e surpreendente, para desfrutar ao máximo.
Uma inesquecível seleção

8 dias

  X  
Descritivo do Roteiro Tarifário

(de 02/06/2020 a 23/03/2021)

SGL

A partir de US$ 1.335,00

DBL

A partir de US$ 787,49

TPL

A partir de US$ 875,00

Promoção Império Inca, Segundo Passageiro Paga a Metade

1º Dia Lima
Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel. A tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade.
Começaremos pelo Parque do Amor em Miraflores, com uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista
panorâmica da Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura Lima. Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio de
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral e caminharemos até o Convento de Santo Domingo, cujos corredores foram
transitados por São Martín e Santa Rosa de Lima no século XVII e onde atualmente estão sepultados. Hospedagem.

2º Dia Lima
Café da manhã, e saída para visita ao Santuário Arqueológico de Pachacamac a  só 30 km. ao sul de Lima. Construído em adobe e com
vista ao oceano e ao Vale do Rio Lurin, este foi um centro de peregrinação para muitas das culturas que povoaram o antigo Peru. Com a
chegada dos Incas, o  complexo foi  adaptado para transformar-se em um centro administrativo, respeitando e adaptando as construções
locais. Nele destaca o Templo do Sol, o  Acllahuasi, o Palácio de Taurichumbi, a Praça dos Peregrinos, entre outros. Visitaremos também
o Museu de Sitio para ter um panorama mais preciso e observar os vestígios resgatados na zona. À tarde visitaremos o Museu Larco.
Uma mansão do século XVIII construída sobre uma pirâmide pré-colombina do século VII. Lá encontraremos tesouros exibidos nos mais
prestigiosos museus do mundo organizados por técnicas. Destacam o armazém e a exposição única de cerâmicas eróticas da época
pré-colombina. Depois da visita ao museu, conheceremos uma taberna tradicional no bairro de Pueblo Libre onde degustaremos o famoso
Pisco Sour. Para terminar o tour ingressaremos ao Circuito Magico das Aguas, novo ícone de entretenimento da cidade conformado por
13 fontes ornamentais que oferecem uma mistura de cor, ilusão e fantasia.  Hospedagem em Lima.

3º Dia Lima/Cusco
Café da manhã e traslado ao aeroporto para nossa saída a Cusco (aéreo não incluso). Na chegada, assistência e traslado ao hotel. À
tarde, percorrido exclusivo à cidade que inicia com uma visita à Praça de San Cristóbal para desfrutar de uma vista panorâmica da cidade.
Depois, visitaremos o Mercado de San Pedro, onde nos poderá provar do sabor local e conheceremos mais de perto os produtos da
região neste mercado onde há de tudo e abastece à cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha nos recebe com toda sua
magnificência; Recinto de Ouro é seu nome em quechua e sua fastuosidade ainda se sente nas paredes que alguma vez estiveram
totalmente revestidas de ouro. Conheceremos também a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a
pé pela rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio Arcebispal, teremos tempo para admirar a
mundialmente famosa Pedra dos Doze Ângulos.  Seguiremos à Praça de Armas para visitar a Catedral que abriga obras coloniais de
incrível valor. Hospedagem.

4º Dia Cusco
Café da manhã, e após saída para visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela cheia de colossais construções rodeada de belas
paisagens em total comunhão com o entorno. Depois, continuamos ao centro de adoração Incaico de Qenqo, surpreendente será o altar
para sacrifícios incrustado na parte interna de sua formação rochosa. Finalmente chegamos à atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay,
monumento de notável excelência arquitetônica,  é considerado um dos pilares da cosmo-visão andina. Tarde livre para desfrutar da
cidade.Hospedagem.

5º Dia Valle Sagrado
Este dia Visitaremos os locais mais destacados do Vale Sagrado dos Incas. Partiremos para a cidade de Chinchero, a mais típica e
pitoresca do Vale Sagrado. Esta cidade também é famosa por suas mulheres tecelãs, faremos uma breve parada em um centro têxtil para
apreciar seus belos tecidos e onde eles vão nos ensinar as antigas técnicas Inca para tingimento e fiação com lã de alpaca. Na cidade de
Chinchero visitaremos seu complexo arqueológico Inca e sua bela igreja colonial desfrutando das impressionantes imagens naturais que
cercam a cidade. Continuaremos até Moray, belo e curioso complexo arqueológico Inca composto por colossais terraços concêntricos que
simulam um grande anfiteatro. Nos tempos dos Incas, serviu como laboratório agrícola, onde diversos microclimas foram recriados.
Almoço em um dos restaurantes da região. Terminaremos nossa excursão visitando o fabuloso complexo arqueológico de Ollantaytambo,
importante para os Incas como um centro militar, religioso e agrícola. Visitaremos o Templo das dez janelas, os banheiros da ñusta, o
Templo do Sol, entre outros lugares de interesse. Os cartões postais das alturas de Ollantaytambo encerrarão este dia mágico no Vale
Sagrado dos Incas.  Hospedagem no Vale Sagrado.

6º Dia Vale Sagrado/Machu Picchu
Café da manhã e partiremos de trem para conhecer uma das 7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação  de Aguas Calientes, onde
nossa equipe nos receberá para abordar o transporte que ascenderá por um caminho intrincado oferecendo-nos uma espetacular vista do
rio Urubamba que dá forma ao famoso cânion. A Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos receberá com seus incríveis terraços,
escadarias, recintos cerimoniais e áreas urbanas. A energia emana de todo o lugar. Depois de uma visita guiada, teremos tempo para
explorar a cidadela e almoçar em um dos restaurantes do lugar. Hospedagem em um dos hoteis de Aguas Calientes ou Machu Picchu, o
que nos permitirá ficar mais tempo neste povoado. Hospadagem.

7º Dia Machu Picchu/Cusco
Manhã livre. Se os pasageiros quiserem incluir outras visitas (não incluídas) na viagem, é bom saber que as entradas para Machu Picchu
são limitadas, recomendamos realizar o pedido de entradas junto com a reserva deste pacote e assim evitar congestionamento ou falta de
disponibilidade no local. Em sua visita adicional a Machu Picchu podemos visitar setores como o Intipunku ou Porta do sol, a entrada a
cidadela da Trilha Inca. Para os que desejem uma aventura mais intensa visitando o Huayna Picchu, deve-se considerar que somente
existem 400 espaços diários para realizar a subida, os quais devem ser reservados previamente. Em horário estabelecido, retornaremos
de trem e seremos trasladados ao hotel. Hospedagem em Cusco.

8º Dia Cusco/Lima
café da manhã. Na hora estipulada, saída ao aeroporto para a abordagem do vôo internacional. Fim dos serviços.

***Obs: para voo interno até as 10hrs da manhã sujeito a cobrança de adicional no valor do traslado.***



O que está incluso?
 
Lima
-Traslado aeroporto/hotel/aeroporto;
- Tour regular de meio dia pela cidade;
- tour regular de meio dia ao templo Sagrado de Pachacamac;
- tour regular de meio dia ao Museu Larco e Circuito Mágico da Àgua;
- 2 noites de hospedagem com café da manhã;

Cusco
- Traslado aeroporto/hotel/estação de trem/hotel/aeroporto;
- tour regular de meio dia pela cidade;
- tour regular de meio dia ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman;
- tour regular de dia inteiro Valle Sagrado: Centro Artesanal, Chinchero, Complexo Turístico de Moray e Fortaleza de Ollantaytambo com
almoço;
- tour regular de dia inteiro a Machu Picchu;
- 3 noites de hospedagem em Cusco; 01 noite de hospedagem Valle Sagrado; 1 noite de Hospedagem em Aguas Calientes

O que não está incluso?
 
Como norma geral, seguimos o critério da literalidade que conduz à conclusão de que o que não está explícito e especificamente
detalhado como incluído no preço da viagem, não está mesmo incluído.

Notas Gerais
 
- Desconto de 50% para o segundo passageiro já aplicado sobre o preço por pessoa de cada passageiro em acomodação dupla e tripla
- Promoção não válida para as datas do Inti Raymi (20 a 25 de Junho), Dia da Independência (26 a 30 de Julho) e Natal/Reveillon
- Para pacotes com hotéis categoria Primeira Superior, Luxo, Luxo Superior e Coleção Belmond CONSULTE-NOS.
Hotéis Previstos ou Smilares:
Lima
Confort: El Tambo 1/El Tambo Dos de Mayo/Ferré Miraflores
Turista: Britania Miraflores/El Tambo 2/Ibis Lima Reducto Miraflores
Turista Sup.: Libre Hotel/Allpa Hotel and Suites/Casa Andina Standard Miraflores Centro/Casa Andina Standard Miraflores San Antonio

Cusco
Confort: Agusto`s Cusco/Mabey Cusco/Ferre Cusco
Turista: Anden Inca/Taypikala Hotel Cusco/Royal Inka I y II
Turista SUp.: Los Portales Cusco/Casa Andina Standard Cusco Koricancha/San Agustin El Dorado

Valle Sagrado
Confort: Mabey Valle Sagrado
Turista: Agusto`s Valle Sagrado/La Villa Urubamba/La Hacienda Valle Sagrado
Turista Sup.: Agusto`s Valle Sagrado/San Agustin UrubambaHotéis Previstos ou Smilares:
Lima
Confort: El Tambo 1/El Tambo Dos de Mayo/Ferré Miraflores
Turista: Britania Miraflores/El Tambo 2/Ibis Lima Reducto Miraflores
Turista Sup.: Libre Hotel/Allpa Hotel and Suites/Casa Andina Standard Miraflores Centro/Casa Andina Standard Miraflores San Antonio

Cusco
Confort: Agusto`s Cusco/Mabey Cusco/Ferre Cusco
Turista: Anden Inca/Taypikala Hotel Cusco/Royal Inka I y II
Turista SUp.: Los Portales Cusco/Casa Andina Standard Cusco Koricancha/San Agustin El Dorado

Valle Sagrado
Confort: Mabey Valle Sagrado
Turista: Agusto`s Valle Sagrado/La Villa Urubamba/La Hacienda Valle Sagrado
Turista Sup.: Agusto`s Valle Sagrado/San Agustin UrubambaHotéis Previstos ou Smilares:
Lima
Confort: El Tambo 1/El Tambo Dos de Mayo/Ferré Miraflores
Turista: Britania Miraflores/El Tambo 2/Ibis Lima Reducto Miraflores
Turista Sup.: Libre Hotel/Allpa Hotel and Suite

, - - - - - CEP



Promoção Perú Mágico - Segundo
Passageiro Paga a Metade

11 dias

  X  
Descritivo do Roteiro Tarifário

(de 02/06/2020 a 21/03/2021)

DBL

A partir de US$ 1.359,75

TPL

A partir de US$ 1.498,33

SGL

A partir de US$ 2.166,00

Promoção Perú Mágico - Segundo Passageiro Paga a Metade
11D/10N: Lima, Paracas, Líneas de Nasca, Arequipa, Cusco e Puno

A magia nos acompanha. Desde as misteriosas Linhas de Nasca,  passando pela Cidade Branca, chegando ao Cusco -o centro do
mundo- e encontrando o maravilhoso Vale Sagrado, até descobrir as aprazíveis e profundas águas do Lago Titicaca. Nesta viagem, o
encanto e o assombro serão nossos principais companheiros.

DIA 1: LIMA I 
Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel. A tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade.
Começaremos pelo Parque do Amor em Miraflores, com uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista
panorâmica da Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura Lima. Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio de
Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral caminharemos até o Convento de Santo Domingo, cujos corredores foram
transitados por São Martín de Porras e Santa Rosa de Lima no século XVII e onde atualmente estão sepultados seus restos.

DIA 2: LIMA/PARACAS I INC: CAFÉ DA MANHA
Partida com destino a bahía de Paracas. Chegada ao aeroporto de Pisco para sobrevoar as Linhas de Nazca, enormes desenhos que só
podem ser apreciados desde as alturas e representam diversos insetos e animais como o Macaco, o Colibri, o Condor ou a Aranha, sua
procedência é desconhecida,  pensa-se que foi um Grande Calendário Astronômicol. Resto do dia livre para desfrutar das instalações do
hotel e dos arredores. Hospedagem em Paracas. (O desenvolvimento do roteiro do dia pode ser modificado de acordo ao horário que for
confirmado o sobrevoo).

DIA 3: PARACAS/LIMA I INC: CAFÉ DA MANHA
Cedo de manhã faremos uma excursão em lancha pelas Ilhas Ballestas. No caminho apreciaremos o "Candelabro", desenho esculpido
em uma colina de areia orientado em direção a Pampa de Nasca. Nas ilhas, observaremos pinguins de Humboldt e lobos marinhos,
também as aves migratórias que aí habitam. Pela tarde, À tarde, saída rumo a Lima. Hospedagem em Lima
                                                                                
DIA 4: LIMA/AREQUIPA I INC: CAFÉ DA MANHA
Traslado ao aeroporto para nossa saída a Arequipa. À chegada, assistência e traslado ao hotel. Pela tarde a cidade branca nos abre suas
portas num percorrido que inicia no mirante do Carmem Alto, lugar que nos oferece um belo paisagem de andeneria agrícola e desde
onde poderemos observar os três vulcões principais que rodeiam a cidade: Misti, Chachani e Pichu-Picchu. Continuaremos o percorrido
até o distrito de Yanahuara, visitaremos sua praça e sua igreja construída ao estilo “andaluz”, conheceremos seu mirante feito com uma
bela arquitetura e rodeados de arcos de sillar, além disso conheceremos o “callejon” do Cabildo, típica rua de sillar, adornado com
gerânios. Logo visitaremos o Monasterio de Santa Catalina, impressionante monumento religioso que foi fechado por quase 400 anos;
com treitas ruas, praças e jardins faz lembrança aos bairros antigos de Sevilla ou Granada. Finalmente nos dirigiremos are a Praça de
armas onde poderemos observar a Catedral e os portais que rodeiam a praça, visitaremos para finalizar nosso percorrido até a Igreja da
Companhia de Jesus; Criada no século XVII pelos Jesuítas, na igreja destacam seus claustros e a famosa Cúpula de San
Ignacio.Hospedagem em Arequipa.

DIA 5: AREQUIPA/CUSCO I INC: CAFÉ DA MANHA
Traslado ao aeroporto para nossa saída a Cusco. Na chegada, assistência e traslado ao hotel. À tarde, percorrido exclusivo à cidade que
inicia com uma visita à Praça de San Cristóbal para desfrutar de uma vista panorâmica da cidade. Depois, visitaremos o Mercado de San
Pedro, onde nos empaparemos do sabor local e conheceremos mais de perto os produtos da zona neste mercado onde há de tudo e
abastece à cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha nos recebe com toda sua magnificência; Recinto de Ouro é seu nome em
quechua e sua fastuosidade ainda se sente nas   paredes que alguma vez estiveram totalmente revestidas de ouro. Conheceremos
também a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela rua Hatun Rumiyoc encontrando em
nosso trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio Arzobispal, teremos tempo para admirar a mundialmente famosa Pedra dos Doze
Ângulos.  Seguiremos à Plaça de Armas para visitar a Catedral que alberga obras coloniais de incrível valor.

DIA 6: CUSCO  I INC: CAFE DA MANHA
De manhã, nos afastaremos das multidões para visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela cheia de colossais construções
rodeada de belas paisagens em total comunhão com o entorno. Depois, continuamos ao centro de adoração Incaico de Qenqo,
surpreendente será o altar para sacrifícios incrustado na parte interna de sua formação rochosa. Finalmente chegamos à atalaia de Puca
Pucará e a Tambomachay, monumento de notável excelência arquitetônica,  é considerado um dos pilares da cosmo-visão andina.

Schultz Sugere: Visitar o pitoresco e pouco explorado Vale Sul de Cuzco. Onde descobriremos o impressionante complexo arqueológico
de Tipón, antigamente importante centro de adoração. Também passaremos pelo pequeno, mas ao mesmo tempo surpreendente povo de
Huaro, onde destaca uma fantástica igreja do século XVI com prodigiosos muros ornamentados pelo grande artista Tadeo Escalante.
(Passeio apensa sugerido, não incluído no pacote. Quer incluir o impressionante Vale Sul em seu itinerário? CONSULTE-NOS). 

DIA 7: VALE SAGRADO I INC: CAFÉ DA MANHA E ALMOCO
Visitaremos os locais mais destacados do Vale Sagrado dos Incas. Nossa primeira parada será na cidade de Chinchero, a mais típica e
pitoresca do Vale Sagrado, onde apreciaremos seu complexo arqueológico inca e sua bela igreja colonial. Chinchero também é famosa
por suas mulheres tecelãs que nos ensinaram as antigas técnicas incas para tingir e fiar com lã de alpaca. Continue até Moray, belo e
curioso complexo arqueológico Inca composto por colossais terraços concêntricos que simulam um grande anfiteatro. Nos tempos dos
Incas, serviu como laboratório agrícola, onde diversos microclimas foram recriados. Almoço em um dos restaurantes da região.
Terminaremos nossa excursão visitando o fabuloso complexo arqueológico de Ollantaytambo, importante para os Incas como um centro
militar, religioso e agrícola. Visitaremos o Templo das dez janelas, os banheiros da ñusta, o Templo do Sol, entre outros lugares de
interesse. Os cartões postais das alturas de Ollantaytambo encerrarão este dia mágico no Vale Sagrado dos Incas. Hospedagem no Vale
Sagrado.

DIA 8: VALE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO I INC: CAFÉ DA MANHA E ALMOCO



Partiremos de trem para conhecer uma das 7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação  de Aguas Calientes, onde nossa equipe nos
receberá para abordar o transporte que ascenderá por um caminho intrincado oferecendo-nos uma espetacular vista do rio Urubamba que
dá forma ao famoso cânion. A Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos receberá com seus incríveis terraços, escadarias, recintos
cerimoniais e áreas urbanas. A energia emana de todo o lugar. Depois de uma visita guiada, teremos tempo para explorar a cidadela e
almoçar em um dos restaurantes do lugar. À hora programada, retornaremos de trem e seremos trasladados ao hotel. Hospedagem em
Cusco.

DIA 9: CUSCO/PUNO I INC: CAFE DA MANHA E ALMOCO
Partiremos de ônibus turístico à cidade de Puno. No caminho realizaremos oportunas paradas para visitar as atra?ões desta paisagística
rota. Nossa primeira parada será Andahuaylillas, onde visitaremos sua bela capela. Continuaremos a Racchi, Templo do Deus Wiracocha,
no  qual destacam os enormes muros e passagens do recinto. Nossa seguinte parada será para almoçar e desfrutar belas vistas em La
Raya, limite natural entre Cusco e Puno. Antes do nosso destino final, visitaremos o Museu de Sitio de Pucará. Não desaproveitaremos
esta oportunidade para conseguir um dos clássicos toritos da localidade. Arribaremos a Puno finalizando a tarde.

DIA 10: PUNO I INC: CAFÉ DA MANHA
Tomaremos a manhã para conhecer “O Povo do Lago”. Visitaremos as ilhas artificiais dos Uros que nos receberão com sua típica
hospitalidade e nos mostrarão sua peculiar forma de vida. Será difícil de acreditar, mas estes amistosos locais habitam, educam-se e
“ganham-se o pão ” sobre estas ilhas flutuantes. À tarde, visitaremos o cemitério pre-inca dos Chefes Hatun Colla em Sillustani, à beira do
Lago Umayo. São famosas suas torres funerárias ou Chullpas de até 6 metros de altura. Hospedagem em  Puno.

DIA 11: PUNO I INC: CAFE DA MANHA
Na hora estipulada, saída ao aeroporto para  voo internacional.

Fim de nossos serviços

Notas Gerais
 
- Desconto de 50% para o segundo passageiro já aplicado nos preços por pessoa em apto. Duplo e Triplo
- Promoção não válida para as datas do Inti Raymi (20 a 25 de Junho), Dia da Independência (26 a 30 de Julho) e Natal/Reveillon
- Para pacotes com acomodação em categoria Primeira Superior, Luxo, Luxo Superior e Coleção Belmond CONSULTE-NOS

, - - - - - CEP


