
PERU 
BLOQUEIO 

SAÍDA: 06/03/2021 – 9 DIAS 

 
ROTEIRO 

DIA 01 (06/03) – Lima 

Chegada ao Aeroporto de Lima. Recepção, traslado ao hotel escolhido no bairro turístico de 
Miraflores. Chegada ao hotel, check-in e descanso. Hospedagem. 

 
DIA 02 (07/03) – Lima 

Café da manhã. Pela manhã ou pela tarde, saída para visita histórica e cultural pela cidade de 
Lima onde cruzaremos as principais ruas, praças e avenidas do Centro Histórico. 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. 
Visita panorâmica da Catedral e visita guiada ao Convento de Santo Domingo construído em 

meados do século XVI e onde estão sepultados os corpos dos três principais  santos  peruanos 

Santa Rosa de Lima, San Martin de Porres e San Juan Mesias. Retorno ao hotel. Resto do dia livre. 

Hospedagem. 

 
DIA 03 (08/03) – Lima / Cusco 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para abordar o voo regular para a Cidade de Cusco. 

Chegada, no aeroporto de Cusco e traslado ao hotel escolhido. Check-in e descanso. Pela tarde 
saída para a visita nas quatro Ruinas limítrofes: A Fortaleza de Sacsayhauman, Qenqo, Puca- 

pucara e Tambomachay e finalizando na Cidade de Cusco com a visita a Catedral que tem uma 

fachada interior e exterior de estilo renancentista. No interior encontraremos belas talhas de 

madeira de cedro onde fazem destaque o couro e o pulpito, assim como pinturas da escola 

cuzquenha e objetos em prata repujada. Também se visitará o “Qorikancha” ou Templo do Sol, 

que atualmente é a igreja de Santo Domingo. Ao finalizar retorno ao hotel. Resto do dia livre. 

Hospedagem. 

 
DIA 04 (09/03) – Valle Sagrado dos Incas / Aguas Calientes 

Café da manhã. Pela manha saída para uma visita ao Vale Sagrado por um trajeto diferente 

donde se visitara o povoado ancestral de Chincheros que é um dos mais belíssimos do Vale 

Sagrado com uma demonstração de tecidos locais. Continuamos nossa visita agora ao Mirador 

de Raqchi onde se terá uma vista impressionante de todo o Vale Sagrado. Visita as Salineras de 

Maras com as famosas e milenárias minas de sal da época colonial. Após da visita continuamos 

nosso recorrido em Moray, onde a vista é impressionante graças  aos  seus  colossais  terraços 

concêntricos que se assemelham a um coliseu. Sua utilidade: recriar 20 diferentes tipos de 
micro climas, medição essa que assegurava a produção agrícola do império. Almoço em 

restaurante local. Pela tarde, visitaremos o complexo arqueológico de Ollantaytambo, onde se 

pode ver a técnica com que os incas trabalhavam a pedra. A continuação, partiremos de trem 

desde a estação de Ollantaytambo até a estação de Águas Calientes (1.5 h de viagem em trem), 

onde nossa equipe nos recepcionará para hospedar-nos em um dos hotéis do povoado de Aguas 

Calientes. Check-in e descanso. Hospedagem. 

 
 

 

 

 

 

 



DIA 05 (10/03) – Aguas Calientes / Machupicchu / Cusco 

Café da manhã. Saída de seu hotel para abordar o ônibus de turismo que em 20 minutos o 
transportará ao parque arqueológico. Começarão a visita observando a grandiosa paisagem que 

esta   perto,   a   beleza   de    seus    Templos,    adoratórios    e    escaladas    que conectam  

os  diferentes  planos  onde  se  levantam  suas  construções,  tudo   Machu  Picchu e uma 

exaltação a pedra. O tempo da visita tem uma duração de 2 horas e 30 minutos, ao término da 

visita teremos tempo para explorar a Cidadela por nossa conta, na hora combinada descerão até 

o povoado de Aguas Calientes. Almoço em restaurante local. Em hora combinada se abordara 
o trem com retorno para a estação de Ollantaytambo. Chegada, recepção e traslado ao hotel 

em Cusco. Hospedagem. 

 

DIA 05 (11/03) – Cusco / Puno 

Café da manhã. Traslado à estação rodoviaria para abordar de ônibus turistico e saída para a 
Cidade de Puno. Durante aproximadamente 08 horas de viagem, admiraremos uma bela 

paisagem andina. Almoço no caminho. Pequena parada em Andahuaylillas, Templo Wiracocha, 

La Raya e Pukará. Chegada a Puno, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 

 

DIA 07 (12/03) – Puno / Lago Titicaca / Puno 

Café da manhã. Sairemos para uma excursão de dia todo. Começaremos visitando a Ilha 
Flutuante “Los Uros” é um conjunto de 20 ilhas artificiais formadas com base a totora (planta 

aquática). Logo continuaremos até Ilha de “Taquile”, onde os locais mantém as tradições 
milenares, tempo pra visitar as lojas de artesanato e fazer algumas compras, depois vão embora 

pra o restaurante da ilha pra experimentar de um almoço feito com produtos locais. À tarde, 

retorno a cidade de Puno. Hospedagem. 

 
DIA 08 (13/03) – Puno / Juliaca / Lima 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para abordar seu vôo com destino a Lima e conexão 
internacional. 

 
DIA 09 (14/03) – Lima / Porto Alegre 

Chegada em Porto Alegre. 

 

INCLUI 

» Passagem aérea com 1 mala de 23kg 

 

Cia Aérea Voo Data De Para Hora Saída Hora Chegada 

LATAM 3086 06 MAR Porto Alegre Brasilia 05:20 07:45 

LATAM 2417 06 MAR Brasilia Lima 08:45 11:25 

LATAM 2021 08 MAR Lima Cuzco 10:25 11:48 

LATAM 2092 13 MAR Juliaca Lima 19:51 21:25 

LATAM 2486 13 MAR Lima Porto Alegre 23:55 06:35 

 
» Traslados privados In/Out em Lima, Cusco e Puno 

» 07 noites de hotel com café da manhã e taxas. 

» Half Day City Tour Lima + Museu Religioso 

» Half Day 4 Sitios Arqueologicos + City Tour Cusco 

» Half Day Valle Sagrado: Povoado de Chincheros, Salineras Maras, Sitio Arqueologico 

Moray, Fortaleza de Ollantaytambo e almoço buffet 



» Excursão Machu Picchu com almoço buffet 
» Ticket de Trem Voyager (Inca Rail) 
» Ticket de ônibus Regular turístico: Cusco – Puno com Almoço buffet 

» Full Day Excursao regular Lago Titicaca: Ilha Uros e Taquile com Almoço (produtos locais) 

» Ingressos a todas excursões 
» Alimentação mencionada no itinerário. 
» Assistência personalizada. 

» Acompanhamento da Operadora desde Porto Alegre (mínimo de 16 pessoas) 

» Kit Viagem Operadora 

» Seguro Viagem com cobertura de US$ 50.000,00 

 

HOTÉIS 

» LIMA 
- Hotel El Tambo II 
» CUSCO 

- Hotel Royal Inka I 

» AGUAS CALIENTES 
- Hotel Hatun Samay 
» PUNO 

- Hotel Conde de Lemos 

 

VALORES 
 
 

 
 

Valores por pessoa em apartamento duplo/triplo 

 

R$ 9.822,80 + R$ 681,20 taxas 

Entrada de R$ 1.178,00 + 9x de R$ 1.036,23 
 

Suplemento de single = R$ 1.988,00 


