Machu Picchu Aéreo
Lima, Puno, Lago Titicaca, Cordilheira dos Andes,
Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu
18 a 26 de novembro 2017
1º Dia – 18/11/2017, Sábado: A partir das 21h00, embarque em frente às agências Big Golden Tour
para deslocamento rodoviário a Porto Alegre (em momento oportuno estaremos confirmando horário
oficial de saída). Passageiros com deslocamento próprio a Porto Alegre: estar no aeroporto para
encontro com o grupo até as 05h00 da manhã do dia 19/11, domingo;
2º Dia – 19/11/2017, Domingo: Embarque aéreo em Porto Alegre com destino a Lima, a capital do
Peru, previsto para as 07h12min. Chegada prevista em Lima antes do meio dia. Transfer ao hotel com
passeio panorâmico até o mesmo. Tempo livre para almoço e atividades pessoais (direcionado pelo
guia que estará acompanhando o grupo). Pernoite em Lima;
3º Dia – 20/11/2017, Segunda-feira: Passeio em Lima / Puno. Após café da manhã, início do city
tour pelo Parque do Amor no bairro de Miraflores, com uma espetacular vista do Oceano Pacífico.
Após, vista panorâmica da Huaca Pucllana (centro cerimonial dos antigos povos peruanos) e em San
Isidro (centro financeiro da cidade), apreciaremos a Huaca Huallamarca (antigo centro de adoração
pré-inca). Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio do Governo e o Palácio
Municipal. Visitaremos a Catedral e caminharemos até San Francisco, convento do século XVII,
onde poderemos entrar em suas famosas catacumbas. No final da tarde, transfer ao aeroporto para
voo com destino a Puno. (Pela manhã na ida para o tour, sairemos do hotel com as malas, pois ao
término do passeio iremos direto ao aeroporto para deslocamento a Puno. Voo Lima/Juliaca, cerca de
40 km de Puno previsto para as 19h20min/21h00min);
4º Dia – 21/11/2017, Terça-feira: Puno – Lago Titicaca e Ilhas Flutuantes de Uros. Puno é uma
cidade Peruana que fica às margens do lago Titicaca, sendo seu principal atrativo o próprio lago.
Neste dia, faremos passeio ao Lago Titicaca (o mesmo está a uma altitude de 3800 metros acima do
nível do mar e em alguns pontos uma profundidade de 300 metros). No passeio, iremos até as Ilhas
Flutuantes de Uros (ilhas artificiais, não sendo um amontoado de terra que sai da água, e sim um
entrelaçado de uma planta chamada totora, que flutua). É dessa planta que são feitas as casas, barcos,
e outras construções, além dela ser comestível. Pernoite em Puno;

1

5º Dia – 22/11/2017, Quarta-feira: Puno/Cusco – 380 km. Após café da manhã, deslocamento
rodoviário a Cusco passando pelo Altiplano Peruano. Vamos percorrer por longo período a
Cordilheira dos Andes, apreciando os picos nevados e a vida dos campesinos peruanos. Pernoite em
Cusco;
6º Dia – 23/11/2017, Quinta-feira: Dia livre para descanso e atividades pessoais, ou passeio
opcional ao Vale Sagrado (valor aproximado de US$100,00) com almoço incluso. Logo cedo,
sairemos em direção ao Vale Sagrado dos Incas, o qual está composto por numerosos rios que
descem por pequenos vales e possui numerosos monumentos arqueológicos e povoados
indígenas. Visitaremos alguns dos povoados e atrativos do Vale como Pisaq (agrupamentos
arqueológicos, entre os quais se destacam: plataformas, aquedutos, caminhos associados a muralhas e
fachadas, cursos de água canalizados, cemitérios, pontes, e outros atrativos) e em Ollantaytambo,
visitaremos o complexo Arqueológico de Ollantaytambo, que constituí uma estrutura agrícola,
administrativa, social, religiosa e militar em tempos de Tahuantinsuyo. No retorno a Cusco,
visitaremos o povoado de Chinchero e sua pequena capela e povoado a 28 km de Cusco. O lugar é
chamado de "cidade do arco-íris" e se destaca por ainda preservar muitos dos costumes dos povos
andinos. Retorno ao hotel. Pernoite em Cusco;
7º Dia – 24/11/2017, Sexta-feira: Cusco/Machu Picchu - Café da manhã. Saída do hotel por volta
das 04h15min para deslocamento até a estação de Ollantaytambo, onde tomaremos o trem em direção
a Machu Picchu. O percurso de trem possui uma duração aproximada de 01h30min, onde se observa
uma grande diversidade de paisagens naturais de acordo com os pisos altitudinais existentes.
Chegada ao povoado de Aguas Calientes, onde seguiremos em ônibus/vans para a subida até o
Santuário Histórico de Machu Picchu. Início da visita observando a grandiosa paisagem, a beleza de
seus templos, adoratórios e escaladas que conectam os diferentes planos onde se levantam suas
construções. Tudo em Machu Picchu é uma exaltação à pedra. O tempo de visita tem uma duração
aproximada de 02h30min. Ao término, desceremos até o povoado de Aguas Calientes para almoço.
Pela tarde retorno a Cusco em trem. Chegada e traslado no hotel. Noite livre para atividades pessoais.
Pernoite em Cusco;
8º Dia – 25/11/2017, Sábado: Cusco/Brasil - Pela manhã, visita à cidade de Cusco, onde
conheceremos a Catedral com seu belíssimo estilo renascentista. No interior encontraremos belas
talhas de madeira de cedro onde fazem destaque o coro e o púlpito, assim como pinturas da escola
cuzquenha e objetos em prata repuxada. Também visitaremos o “Qorikancha” ou Templo do Sol que
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atualmente é a igreja de Santo Domingo. A visita seguirá nas quatro ruinas limítrofes: A Fortaleza de
Sacsayhauman, Qenqo, Puca Pucara e Tambomachay. Ao final do passeio, transfer ao aeroporto para
embarque em voo previsto para as 17h08min com escala em Lima e destino final Porto Alegre;
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9º Dia – 26/11/2017, Domingo: Chegada em Porto Alegre. Voo previsto para chegada em Porto
Alegre às 05h50min da manhã. Após, deslocamento rodoviário com destino a Chapecó e região, com
previsão de chegada até as 16h00min;

O pacote inclui:


Transfer ida e volta Chapecó / aeroporto de Porto Alegre em ônibus leito total;



Passagem aérea Porto Alegre / Lima;



Passagem aérea Lima / Juliaca;



Passagem aérea Cusco/Porto Alegre;



01 noite em Lima em hotel categoria 04 estrelas com café da manhã;



02 noites em Puno, hotel categoria 03 estrelas com café da manhã;



03 noites em Cusco em hotel categoria 04 estrelas com café da manhã;



Traslados aeroporto / hotel / aeroporto em Lima;



Traslado aeroporto / hotel em Puno;



Traslado hotel / aeroporto em Cusco;



Transfer Puno / Cusco;



City tour em Lima;



City tour em Cusco;



Passeio ao Lago Titicaca com ida às Ilhas Flutuantes de Uros;



Visita às Ruínas Sacsayhauman, Oengo, Tambomachay e Puca Pucara;



Transfer ida e volta à estação de Ollantaytambo para pegar o trem a Machu Picchu;



Tickets de trem até Aguas Calientes para visitar Machu Picchu;



Vans para a subida até Machu Picchu;



Almoço em Machu Picchu;



Acompanhamento Big Golden Tour desde Chapecó com grupo mínimo de 20 pessoas;



Guia local em Lima, Puno, Cusco, e Machu Picchu;



Seguro viagem;
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Valor do pacote: R$7.980,00 por pessoa em apto. duplo ou triplo;



Crianças de 02 a 11 anos: R$5.980,00;



Adicional para apartamento individual: R$1.780,00;

O pacote não inclui:
 Refeições não mencionadas acima;
 Passeios citados como opcionais;
 Ingressos que não constam como inclusos;
 Taxa de turismo no hotel, se houver;
 Gorjetas a guias e motoristas locais, garçons e maleteiros;
 Gastos com extras e opcionais durante a viagem em torno de US$400,00 por pessoa;

Informações gerais:


Documentação para embarque: Carteira de identidade em bom estado de conservação e emitida a
menos de 10 anos ou passaporte válido;



Menores desacompanhado dos pais ou de um deles – verificar autorização judicial;



Número mínimo para a realização da viagem: 20 pessoas;



Não recomendamos esta viagem a pessoas com problemas cardíacos, respiratórios, gestantes e
pessoas com doenças pré-existentes e que a altitude possa proporcionar riscos à vida;



O roteiro poderá ser invertido ou ajustado de acordo com as condições de tempo e outros fatores
externos que influenciam na qualidade e segurança da viagem;



Hotéis previstos: 03 e 04 estrelas;

Obrigado por escolher a Big Golden Tour como sua agência de viagens!

