
 

 

VIAGEM AO PERU  

LIMA, CUSCO, VALE SAGRADO, MACHU-PICCHU, PUNO E LAGO TITICACA 

OUTUBRO DE 2020 – 08 DIAS/7 NOITES 

ROTEIRO SUPER COMPLETO COM REFEIÇÕES E TODOS OS PASSEIOS INCLUÍDOS 

GUIA ACOMPANHANTE DESDE PORTO ALEGRE 

Coordenação: Sra. Ieda Rezzadori 

 

 
08/10 (QUI)  – PORTO ALEGRE / LIMA / CUSCO 
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre ainda na madrugada. Embarque em voo com destino a 
Lima partindo as 7h45. Rápida conexão para Cusco. Chegada, recepção e traslado para o hotel. 
Tempo livre para se adaptar à altitude. Jantar no hotel.  
 

09/10 (SEX) – CUSCO / MERCADO DE PISAC 
Café da manhã. Visita guiada da cidade e das ruínas vizinhas, onde visitarão a Catedral, importante 
pela sua Arquitetura e lenços da Pintura Cusquenha em seu interior. o Templo do Sol Koricancha, 
sobre cujas bases edificaram a igreja e o convento de Santo Domingo; visita aos Conjuntos 
Arqueológicos de Sacsayhuaman, Q'enqo e Tambomachay. Almoço. À tarde visitaremos a feira 
indígena de Pisac e os povoados de Pisac e Urubamba. Retorno a Cusco, hospedagem no hotel e 
jantar.  
 

10/10 (SAB) – CUSCO / MACHU PICCHU / CUSCO 
Café da manhã no hotel. Traslado para a estação de trem. Depois de três horas e meia de viagem 
sobre trilhos e paisagens deslumbrantes, se aborda o ônibus de turismo que em 20 minutos o 
transportará ao parque arqueológico. Teremos  tempo suficiente para que o nosso guia nos leve 
visitar as ruínas e mostre toda a beleza natural, arqueológica e cultural de um lugar único e sem igual 
em seu gênero. Após o almoço em Aguas Calientes retorno à  cidade de Cusco de trem e traslado ao 
hotel. Jantar.  
 
11/10 (DOM) – CUSCO / PUNO 
Café da manhã no hotel. Viagem de ônibus turístico para a cidade de Puno, parando no caminho para 
conhecer alguns dos atrativos  que se encontram como a Capela de Andahuaylillas, o Templo pré-Inca 
de Racchi, La Raya e Pukara. Inclui almoço e entradas para as atrações. Chegada em Puno, 
hospedagem no hotel e jantar.  
 
12/10 (SEG) – PUNO / ILHA DOS UROS / LIMA 
Café da manhã. Visita de lancha à Reserva Nacional do Titicaca, onde se encontra um  grupo de 40 
ilhas flutuantes construídas de Totora (junco que nasce no Lago Titicaca). Visita às mais 
representativas, onde mora a tribo dos Uros, habitantes do lago que continuam vivendo como os seus 



 

 

antepassados, preservando seus costumes, seus comportamentos peculiares e, mais do que nada, o 
seu próprio sistema de vida comunal. Almoço. No final do dia, traslado para o aeroporto de Juliaca, de 
onde embarcaremos para Lima. Chegada, recepção e traslado para o hotel. (pelo fato do grupo chegar 
tarde em Lima, nesta noite não há o jantar incluído).  
 
13/10 (TER) - LIMA  
Café da manhã. Hoje faremos uma visita panorâmica em Lima. Percorremos o Centro Histórico e 
apreciaremos o encanto das praças, a imponência do Palácio de Governo, da Catedral, do Palácio 
Arcebispal, do Palácio da Prefeitura. Visita ao convento e igreja de São Francisco, para apreciar o 
maior conjunto monumental de Arte Colonial nas Américas, assim como as fachadas de pedra, as 
belas varandas das antigas casas, feitas em madeira,  e as mansões de estilo colonial. Também 
iremos à Huaca Pucllana, magnífico centro cerimonial e administrativo da cultura de Lima. 
Continuando a visita pelos mais tradicionais bairros residenciais como: "El Olivar" de San Isidro, 
com oliveiras trazidas da Espanha no século XVI, o Parque Central de Miraflores e Larcomar, 
símbolo da Lima moderna. Almoço incluído. Jantar especial em um restaurante com apresentação 
de danças típicas e show de cavalos. Será uma experiência inesquecível.  
 

14/10 (QUA) – LIMA / PORTO ALEGRE 
Café da manhã no hotel. Visita ao Museu LARCO, com um acervo espetacular sobra a história do 
Peru. Almoço. À tarde conheceremos o Santuário de Santa Rosa de Lima, padroeira do Peru. No 
final da tarde, traslado para o aeroporto. Embarque em voo direto para Porto Alegre. 
 
15/10 (QUI) – PORTO ALEGRE 
Chegada em Porto Alegre por volta das 7h da manhã.  
 



 

 

CC  OO  NN  DD  II  ÇÇ  ÕÕ  EE  SS          GG  EE  RR  AA  II  SS 
 

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo) 
 < preços por pessoa – mínimo 20 passageiros > 

Serviço Valor 

Valor do pacote aéreo + terrestre U$ 2.380,00 

 Suplemento para apartamento individual  – U$  320,00 

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto) 

                  

O preço inclui: 
- Passagem aérea desde Porto Alegre com LATAM 
- Taxas de embarque nos aeroportos 
- Hotéis de categoria turística superior (3 estrelas) 
- Regime de pensão completa em toda a viagem (café da 

manhã, almoço e jantar, exceto o jantar do dia 12/10) 
- Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 
- Passeios conforme os mencionados no programa 
- Ingressos para as atrações visitadas 
- Excursão a Machu Picchu em trem categoria Expedition 
- Viagem em ônibus turístico entre Cusco e Puno com visitas  
- Guias locais falando português em todas as visitas 
- Guia acompanhante da Unitur desde Porto Alegre  
- Kit de viagem: Bolsa, chapéu, etiquetas de malas, lenço 
- Seguro de viagem médico-hospitalar TRAVEL ACE 

, O preço não inclui: 

• Passaporte  

• Refeições não citadas no roteiro e 
bebidas 

• Passeios opcionais 

• Gorjetas a guias e motoristas 

• Jantar do dia 12/10 devido ao horário de 
chegada no hotel 

 

      

Condições de pagamento e inscrições: 
• A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de U$ 300,00 (Trezentos Dólares) que constitui 

parte do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. Os valores 
deverão ser pagos em Reais de acordo com o câmbio da Unitur no dia do pagamento. 

• O saldo restante poderá ser pago mensalmente através de boletos bancários, de acordo com o câmbio do 
dia do pagamento. A última parcela deverá estar quitada até setembro/20.  

• Se desejar é possível pagar a passagem aérea (aproximadamente U$600,00) em até 4x sem juros com 
cartão de crédito. A emissão da mesma será realizada com 40 dias antes do início da viagem. 

• IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que 
independem da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas 
cotações cambiais do Dólar, Sol Peruano, etc 

      


