
TRILHA INCA
4 DIAS E 3 NOITES



Roteiro da Viagem
O caminho mais famoso de toda a
América do Sul e classificado como um
dos 5 melhores de todo o mundo,
segundo a revista Net Geo. Em apenas
43 km de caminho inca original, até a
cidadela de Machu Picchu, você viverá os
melhores e mais emocionantes
momentos de sua vida, com muita cultura
andina, visitando parques arqueológicos e
tendo como destino final, a famosa cidade
perdida dos incas, Machu Picchu.

1° Dia: Dia: Cusco / Km 82 / Wayllabamba

Saída de Cusco ás 5h30 AM e viagem
até Ollantaytambo para uma pequena
pausa para descansar. Em seguida,
viagem até o km 82, onde se inicia a
trilha inca. Caminhada aproximada de 12
km, até o acampamento da primeira noite
em Wayllabamba, passando pelos
parques arqueológicos de Patallacta.

2° Dia: Wayllabamba / Pacaymayo
Após o reforçado café da manhã,
seguiremos em caminhada de subida (4
hrs), até o ponto mais alto do trekking,
aos 4.200 m.s.n.m, no passo de
“Warmiwanuska", onde descansaremos
para logo em seguida continuar a
caminhada passando pelo parque
arqueológico de Runkuraqay até chegar
ao acampamento da segunda noite em
Pacaymayo.



4° Dia: Santuário de Machu Picchu
Este é o dia em que despertaremos ainda
muito de madrugada, para que sejamos
os primeiros na fila do último controle do
Caminho Inca, para que possamos
ingressar na aérea sagrada de Machu
Picchu, através de Inti Punku, a Porta do
Sol. Chegando em Machu Picchu,
faremos 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, onde tudo começou.

3°  Dia: Pacaymayo / Phuyupatamarka ou Wiñaywayna

O despertar será bem cedo, para iniciar a
caminhada em direção a
Phuyupatamarka ou Wiñaywayna
(depende da época do ano e da
disponibilidade do governo peruano para
os acampamentos neste dia). Este dia
será memorável, pois a fauna e flora é
deslumbrante e os parques arqueológicos
de Sayacmarca e Phuyupatamarka são
heranças incas inexplicáveis e de
extrema beleza humana misturada com a
beleza natural dos andes.



Inclui no pacote:

Guia
profissional

bilíngue
durante a trilha

Ticket para
Machu
Picchu

Trem turístico de
Aguas Calientes
para a estação

de Ollantaytambo

Transfer de retorno
de Ollantaytambo

para o
centro de Cusco

Transfer turístico
até o km 82 - início

da caminhada

Alimentação: 03
cafés da manhã, 03

almoços e 03
jantares durante a

trilha

Não inclui no pacote:

Café
da manhã no
primeiro dia

(Ollantaytambo)

Saco de dormir e
bastões de caminhada

Carregador extra para seus
pertences e mochila

Seguro
viagem

Bilhete
de entrada para
Waynapicchu
USD 80,00

Ticket de entrada
ao parque Inca

Todos os equipamentos
de campismo
necessários

Balão de oxigênio, kit
de primeiros socorros

Ônibus
de subida e descida
de Aguas Calientes /

Machu Picchu

Alimentações e
despesas extras

Almoço e jantar no
4° dia em Aguas

Calientes



4 
Dias

4 
Dias

USD

USD

520.00

490.00

Por pessoa (1 até 3)

Grupos acima de 4 pessoas

Recomendamos levar:

Garrafa de água; Capa de chuva para época de chuvas
Lanterna, câmera fotográfica e pilhas extras
Folhas de coca, chás e remédios pessoais
Lanches de frutas secas, chocolates e caramelos
Bastões de caminhada e saco de dormir para – 5 graus
Kit higiene, papel higiênico e lenços umedecidos
Protetor solar, óculos de sol, repelente para mosquitos
Casaco para frio; calças e bermudas, boné, 3 pares de meias
Passaporte ou RG originais (documento que usará para viajar).

Valor do Pacote:


