AMANHECER EM MACHU PICCHU
7 dias / 6 noites
Estamos em Machu Picchu; a energia que atrai nossos sentidos. Tomaremos o tempo para desfrutar esta experiência ao máximo. Desde o amanhecer até o pôr do sol, descobrindo o mistério que alberga cada
uma de suas pedras. Machu Picchu nos espera para conhecê-lo a nossa própria maneira.
Inclui:
Lima
 Traslados de chegada e saída
 02 Noites de hospedagem com café da manhã
 01 City tour (meio dia)
Cusco
 Traslados de chegada e saída (desde Aeroporto)
 Traslados de chegada e saída (desde Estação de Trem)
 City tour - Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuaman (meio dia)
 03 Noites de hospedagem com café da manhã
Aguas Calientes
 01 Noite de hospedagem com café da manhã
 FD a Machu Picchu - Almoço buffet no Hotel Sanctuary Lodge
Amanhecer em Machu Picchu
7D/6N: Lima, Cusco e Machu Picchu
Estamos em Machu Picchu; a energia que atrai nossos sentidos. Tomaremos o tempo para desfrutar esta experiência ao máximo. Desde o amanhecer até o pôr do sol, descobrindo o mistério que alberga
cada uma de suas pedras. Machu Picchu nos espera para conhecê-lo a nossa própria maneira.
Ficha Técnica
Saídas: diárias.
Mínimo: 1 passageiro.
Temporada de Operação: Todo o ano.
Serviço: compartilhado.
Itinerário Detalhado
DIA 1: LIMA I INC: 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.

DIA 2: LIMA I INC: CAFÉ DA MANHA
Dia livre.
DIA 3: LIMA/CUSCO I INC: CAFE DA MANHA
Traslado ao aeroporto para nossa saía 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 4: CUSCO I INC: CAFÉ 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. Tarde livre para desfrutar da cidade.
DIA 5: CUSCO/MACHU PICCHU 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. Hospedagem em um dos
hoteis de Aguas calientes ou Machu Picchu, o que nos permitirá ficar mais tempo neste povoado.
DIA 6: MACHU PICCHU/CUSCO I INC: CAFE DA MANHA
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.
DIA 7: CUSCO/LIMA I INC: CAFÉ DA MANHA
Na hora estipulada, saída ao aeroporto para a abordagem do vôo internacional.
Fim de nossos serviços

CATEGORIA

CATEGORIA

SGL

DBL

TPL

Confort

Tren Expedition

1611

1218

1191

Turista

Tren Expedition

1765

1301

1286

Turista Superior

Tren Expedition

1969

1399

1371

Primeira

Tren Vistadome

2075

1477

1447

Primeira Superior

Tren Vistadome

2557

1766

1739

Luxo

Tren Vistadome

3900

2447

2444

Luxo Superior

Tren Vistadome

4231

2638

2484

Forma de pagamento:
À vista com desconto de 3% ou 35% de entrada em dinheiro + saldo em ate 5x sem juros nos cartões de crédito Visa ou MasterCard
NOTAS:
1. Apartamentos Standard; Serviços regulares; Valores por pessoa em dólares americanos nos apartamentos indicados;
2. Sujeito a alteração sem prévio aviso e a disponibilidade no momento da reserva;
3. Valores não incluem: ingressos ou entradas em parques, exceto quando mencionados;
4. Não nos responsabilizamos por: documentação de viagem;
5. Não válido para períodos de feiras e congressos;
6. Tarifa válida para venda individual. Não válido para grupos.

