
CAMINHO INCA II
4 DIAS E 3 NOITES



Roteiro da Viagem
Uma ótima opção de trekking para os
amantes da aventura e adrenalina, pois
este caminho combina uma descida de 52
km de bicicleta pela famosa “estrada da
morte” no Peru, caminhada por parte do
caminho inca original, arqueologia inca no
parque de Llaqtapata e rafting no Rio
Urubamba, o famoso e sagrado rio dos
incas, e isso tudo, em meio a muita
natureza, em um clima tropical parecido
com o do Brasil.

1° Dia: Cusco / Abra Málaga / Santa Maria / Cochapampa

Saindo de Cusco pela manhã, a viagem até
Abra Málaga será feita em minivan até o ponto
onde iniciaremos a descida de bicicleta, que
termina no povoado de Huamanmarca, onde
todos voltam para a minivan e seguimos
viagem até Santa Maria, onde faremos uma
pausa para o almoço. No meio da tarde, será a
hora do rafting e logo após, nosso guia
especial, nos encontrará para seguirmos até a
Casa do Mono em Cochapampa, onde
passaremos a noite em um bangalô rustico no
meio da montanha.

2° Dia: Cochapampa / Caminho Inca / Cocalmayo

Após o lindo despertar no meio da montanha
e um delicioso café da manhã preparado
com alimentos colhidos e preparados na
hora, será o momento de receber algumas
informações sobre o café peruano, a folha
de coca e outras plantas medicinais da
região para então, seguirmos em caminhada
inca original até as Aguas Termais de
Cocalmayo, local onde passaremos a noite
em um bangalô rustico e onde poderemos
nos relaxar nas piscinas de água vulcânicas.



4° Dia: Santuário de Machu Picchu

A caminhada de subida para as portas do
santuário, começara ainda na madrugada,
para que possamos ser os primeiros a
ingressar na cidadela de Machu Picchu,
para fazermos a visita guiada pelas
principais praças, templos e zonas
urbanas e rurais do santuário e logo após,
caminhada rumo a Aguas Calientes para
embarcarmos no trem de volta para
Ollantaytambo e um transfer para Cusco.

3° Dia: Cocalmayo / Lucmabamba - Llaqtapata / Aguas

Calientes
Relativamente o dia mais cansativo da trilha,
pois a caminhada começa bem cedo subindo
a montanha, rumo ao parque arqueológico
de Llaqtapata de onde já poderemos ver as
costas de Machu Picchu. Continuando a
caminhada, agora de descida da montanha,
chegaremos ao setor de Hidroelétrica, onde
faremos uma pausa para o almoço, para
poder seguirmos a caminhada até o povoado
de Aguas Calientes, onde passaremos a
noite em uma pousada básica.

Inclui no pacote:

Guia
profissional bilíngue

Rafting Ticket para
Machu Picchu

1 noite de hotel 2 estrelas
em Aguas Calientes

Bilhete de trem de volta
Aguas Calientes /

Ollantaytambo

Transporte (minivan) de
retorno de Ollantaytambo para

Cusco

Transporte (minivan) de Cusco
até Porto Málaga para descida

de bike

Alimentação: 3 cafés da manhã, 03
almoços, 03 jantares (durante a

trilha).

Bike e todos os equipamentos de
segurança para a descida de bike

2 noites em bangalôs



Não inclui no pacote:

Ingresso às águas
termais de Cocalmayo -

10 soles

Seguro
viagem

Bilhete
de entrada para
Waynapicchu

Bastões para a
caminhada

Travessia na Oroya
sobre o rio Urubamba

– 5 soles

Ônibus
de subida e descida
de Aguas Calientes /

Machu Picchu

Almoço e jantar no
4° dia em Aguas

Calientes

Recomendamos levar:

Kit higiene, lenços umedecidos; Óculos de sol, boné ou sombreiro
Repelente para mosquitos, bloqueador solar
Botas de Trekking, 4 pares de meia, chinelo
Lanterna, câmera fotográfica e pilhas extras; Snacks, chocolates,
caramelos,
barras de cereal, frutas secas
Passaporte ou RG originais (documento que usará para viajar)
Touca, cachecóis, capa corta vento, capa de chuva, luvas
Calça e blusa térmicas (segunda pele) e blusa de frio fleece
Shorts e roupa para banho (biquíni / sunga) para as Aguas Termais



4
Dias

4
Dias

USD

USD

390.00

360.00

Por pessoa (1 até 3)

Grupos acima de 4 pessoas

Valor do Pacote:


