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DIA 01- 23/04 – CURITIBA|CUSCO: Apresentação no aeroporto 
internacional de Curi�ba em hora a ser marcada.
DIA 02- 24/04: CUSCO I INC: CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR: De 
manhã, visita a Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela 
cheia de colossais construções rodeada de belas paisagens 
naturais. Depois, con�nuamos ao centro de adoração Incaico de 
Qenqo, à atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, monumento 
de notável excelência arquitetônica, é considerado um dos 
pilares da cosmovisão andina.  Almoço livre.  À tarde, visita à 
Praça de San Cristóbal para desfrutar de uma vista panorâmica da 
cidade, visitaremos também o Mercado de San Pedro, para 
conheceremos mais de perto os produtos da zona neste mercado 
que abastece à cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha 
(Recinto de Ouro em quechua) nos recebe com toda sua. 
Conheceremos também a Igreja de Santo Domingo; San Blas, o 
bairro dos artesãos; o palácio Inca Roca; Pedra dos Doze Ângulos; 
Praça de Armas com a Catedral. A noite jantar com Show 
Folclórico. Hospedagem em Cusco.
 DIA 03- 25/04: VALE SAGRADO I INC: CAFÉ DA MANHÃ , 
ALMOÇO E JANTAR: Visitaremos os lugares mais ressaltantes do 
Vale Sagrado dos Incas. Nossa primeira parada será no Povo de 
Chinchero, o povoado �pico e pitoresco do Vale Sagrado onde 
apreciaremos seu complexo arqueológico Inca e sua igreja 
colonial. Chinchero e famoso por suas mulheres tecedoras, elas 
nos ensinaram as an�gas técnicas Incas para o �ngimento e filado 
com lã de alpaca. Con�nuaremos até Moray, impressionante 
complexo arqueológico Inca onde composto de terraços 
colossais concêntricos que na época inca servia como centro de 
aclimatação agrícola, recria 20 diferentes �pos de microclimas. 
Almoço bufe com produtos da zona. Finalmente visitaremos 
Ollantaytambo, importante centro militar, religioso e agrícola. 
Visitaremos o templo das dez janelas, os baños da ñusta, o 
templo do sol entre outros lugares de interesse. Jantar e 
hospedagem no hotel de vale sagrado.
DIA 04- 26/04: OLLANTAYTAMBO/MACHU PICCHU/ CUSCO I 
INC: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR: Par�remos de 
trem para conhecer uma das 07 Maravilhas do Mundo. 
Chegaremos à estação de Águas 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 povo de águas calientes. Na hora programada 
pegaremos o trem com retorno a cidade de Cusco. Jantar e 
hospedagem no hotel de Cusco.
DIA 05- 27/04: CUSCO/PUNO I INC: CAFÉ DA MANHÃ, 
ALMOÇO E JANTAR: Par�remos de ônibus turís�co à cidade de 
Puno. No caminho realizaremos oportunas paradas para visitar 
as atrações desta paisagís�ca rota. Nossa primeira parada será 
Andahuayl i l las ,  onde v is i taremos sua  be la  capela . 
Con�nuaremos 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 des�no, 
visitaremos o Museu de Si�o de Pucará. Jantar e hospedagem no 
hotel de Puno.

 DIA 06- 28/04: LAGO TITICACA I INC: CAFÉ DA MANHA, 
ALMOCO E JANTAR: Vamos conhecer o lago Ti�caca em uma 
excursão de dia completo. Comeҫaremos visitando os Uros, 
hospitaleiros na�vos que nos receberão em ilhas ar�ficiais 
construídas em base a totora. Depois con�nuaremos à Ilha de 
Taquile, onde os na�vos ainda preservam ancestrais tradiҫões e 
nos receberão com suas coloridas vestes �picas. Teremos um 
almoҫo �po box lunch na ilha. À tarde, retornaremos à cidade. 
Jantar e hospedagem no hotel de Puno.
DIA 07- 29/04: PUNO/LIMA I INC: CAFÉ DA MANHA, 
ALMOCO E JANTAR:Traslado ao aeroporto para nossa saída a 
Lima.  Na chegada, 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, onde os 
corredores foram transitados por San Mar�n de Porras e Santa 
Rosa de Lima no século XVII e onde atualmente estão seus restos. 
Jantar e hospedagem no hotel de Lima.
DIA 08- 30/04: LIMA I INC: CAFÉ DA MANHA E JANTAR: Dia 
livre. Jantar e hospedagem no hotel de Lima. 
DIA 09- 01/05: LIMA /BRASIL I INC: - CAFÉ DA MANHÃ: Na 
hora es�pulada, saída ao aeroporto para a abordagem do voo 
internacional, a noite pois o vôo é nos primeiros minutos do 
dia02/05. Fim dos nossos serviços.
 DIA 10- 02/05:  CHEGADA EM CURITIBA.
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INCLUI:� 07 noites de hospedagem nos hotéis oferecidos 

| Excursão a Machu Picchu no trem Vistadome |  
Visita guiada da cidadela de Machu Picchu | C a f é  d a 
manhã em todos os hotéis | Tour em serviços priva�vo 
com guias locais em idioma português. Exceto na rota do 
trem Vistadome, rota ida e volta de ônibus estação 
águas calientes/Machu Picchu/águas calientes que 
serão feitos em serviço compar�do em espanhol | 
Refeições  indicadas no roteiro | Ingressos a todas as 
excursões.
NÃO� INCLUI:�Bilhetes aéreos internacionais | Bilhetes 

aéreos nacionais | Bebidas na alimentação mencionada 
no programa | Extras |Gorjeas | Serviços e extras não 
mencionados no programa.

VALOR�TERRESTRE:�1945�USD�EM�AP�DUPLO
Condições:� � 5%� de� desconto� para� pagamento� a� vista� � OU�
Parcelamento�com�25%�de�entrada�e�saldo�em�06�parcelas�com�
vencimento�antes�da�data�da�viagem.

VALOR�AÉREO:��575�USD�+�TAXAS�EM�USD
PARCELA��EM��4X��SEM�JUROS

1 LA3533Q  CWBBSB  HK37  0530  0725 
2 LA2417Q  BSBLIM    HK37  0930  1210 
3 LA2015B   LIMCUZ   HK37  1348  1509
4 LA2096V   JULLIM    HK37  1314  1448   
5 LA2416Q  LIMBSB    HK37  0003  0650  
6 LA3322Q  BSBCWB  HK37  1345  1545  
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