
PACOTE
6 DIAS E 5  NOITES



Roteiro da Viagem

Ideal para o turista que dispõe de poucos
dias de férias, mas que não quer perder a
oportunidade de conhecer a Cultura Inca.
O tour compreende visita ao Vale
Sagrado dos Incas, Machu Picchu e
algumas belezas naturais dos andes
peruanos.

1° Dia: Chegada a Cusco

Em sua chegada a cidade de Cusco,
nosso representante estará à sua espera
no aeroporto, para lhe conduzir ao seu
hotel. O restante do dia, será livre para
que possa descansar e aclimatar-se com
a altitude.

2° Dia: Vale Sagrado VIP + Conexão Aguas Calientes

Saindo de Cusco ás 06h30 min, você
conhecerá o Vale Sagrado do Incas,
conhecendo os parques arqueológicos de
Chinchero, o povoado de Maras e as
salineras, Moray e Ollantaytambo, onde
está a estação de trens, para o embarque
para a cidade de Aguas Calientes.



4° Dia: Laguna Humantay

Saindo de Cusco por volta das 05h00
min, você viajará até Soraypampa, onde
se iniciará a caminhada de subida (2hrs)
até a Laguna Humantay. Após a visita,
caminhada de regresso para
Soraypampa e transporte de volta para
Cusco.

5° Dia: Montanha Colorida

Saindo de Cusco por volta das 05h00
min, você viajará até Cusipata, onde se
iniciará a caminhada de subida (2hrs) até
a Montanha Colorida. Após a visita,
caminhada de regresso para Cusipata e
transporte de volta para Cusco

3° Dia: Machu Picchu + Volta para Cusco

Subida em ônibus para o santuário de
Machu Picchu e visita guiada pelos
principais templos, praças e zonas
urbanas da cidadela. Retorno em trem
para Ollantaytambo e transfer para
Cusco.



6° Dia: Retorno ao Brasil

No horário apropriado, nosso transfer lhe
buscará em seu hotel em Cusco, para lhe
conduzir ao aeroporto, para o seu
embarque de retorno ao Brasil.

Inclui no pacote:

Transfer
de

aeroporto

Todos os
passeios

com guiado

Ticket para
Machu
Picchu

1 noite de
hotel (2**) em

Aguas
Calientes

Trens
turísticos de
ida e volta

Ônibus de
subida –

descida para
Machu
Picchu

Transfer de
Ollantaytambo

para Cusco

Almoço no
Vale

Sagrado

Laguna
Humantay com
café da manhã

e almoço

Não inclui no pacote:

Passagens
aéreas

Boleto turístico
de S/. 70,00

soles

Ticket de entrada de 
S/. 10,00 soles nas
salineras de Maras

Tickets para as
montanhas de

Waynapicchu ou
Machupicchu

Noites de hotel
em Cusco

Montanha
Colorida com

café da manhã
e almoço



Valor do Pacote:

6 
Dias

6 
Dias

USD

USD

475.00

450.00

Por pessoa (1 até 3)

Grupos acima de 4 pessoas


