
TRILHA SALKANTAY
5 DIAS E 4 NOITES



Roteiro da Viagem

Salkantay está entre os 25 melhores
trekking de todo o mundo, segundo a
revista da Net Geo e a segunda trilha
mais procurada pelos turistas para
chegar até a cidadela de Machu Picchu.
Desde a era incaica, é considerada como
“Apu Sagrado” ou montanha selvagem,
que guarda e protege toda a região de
Cusco.

1° Dia: Cusco / Soraypampa
Saída de Cusco ás 04h30 AM e viagem
até Mollepata para um breve descanso.
Em seguida viagem até Challacancha
onde se inicia a caminhada (3 hrs) até
Soraypampa, onde teremos o almoço a
nossa espera, para logo depois seguir
caminhada (2 hrs) para a Laguna
Humantay e retorno ao acampamento de
Soraypampa para a primeira noite do
trekking.

2° Dia: Soraypampa / Salkantay / Chaullay
Após o despertar ainda e madruga e o
café da manhã, iniciaremos a caminhada
de subida (4 hrs) até o passo de
Salkantay, onde descansaremos e
agradeceremos ao “Apu Sagrado” por
nossa chegada. Em seguida, caminhada
de descida até o ponto de almoço, onde
faremos um breve descanso, para
continuar a caminhada de descida até o
acampamento do segundo dia em
Chaullay.



4° Dia: Santa Teresa / Tirolesa / Aguas Calientes

Logo após o café da manhã, nosso
transporte nos levará até o ponto onde
faremos a tirolesa sobre o Rio Urubamba.
Nesta aventura, faremos alguns tramos
em tirolesa, ponte de arborismo e parede
de escalada, antes de seguir para a
hidroelétrica, onde almoçaremos para
poder seguir em caminhada (3 hrs) até o
povoado de Aguas Calientes, onde nossa
quarta noite será em um hotel.

5° Dia: Aguas Calientes / Machu Picchu / Cusco
Após ser servido o café da manhã em box
lunch, iniciaremos a caminhada (2 hrs)
até as portas do santuário de Machu
Picchu, onde faremos a visita guiada
pelas principais praças, templos e zonas
urbanas e rurais da cidadela. Após a
visita, caminhada de descida para Aguas
Calientes, para que possamos tomar o
trem de retorno para Ollantaytambo, onde
nosso transfer nos trará de volta para
Cusco.

3° Dia: Chaullay / La Playa / Santa Teresa
Após o despertar e um bom café da
manhã, iniciaremos a caminhada (5 hrs)
até o povoado de La Playa, onde nossos
cozinheiros estarão à nossa espera com
um delicioso almoço. Seguindo o
caminho, agora em carro, chegaremos em
Santa Teresa, local onde será a nossa
terceira noite de acampamento e onde
poderemos ir as águas termais de
Cocalmayo nos divertir e relaxar nas
águas vulcânicas.



Inclui no pacote:

Guia
profissional

bilíngue

Tirolesa
no 4° dia da

trilha

Ticket para
Machu
Picchu

01
noite em Pousada
básica em Aguas

Calientes

Bilhete
de trem de volta

Aguas Calientes /
Ollantaytambo

Transporte
até

Challacancha

Transporte
de volta (minivan)
de Ollantaytambo /

Cusco

04 cafés da manhã,
04 almoços e

04 jantares (trilha);

Não inclui no pacote:

Primeiro café
da manhã
(Mollepata)

Transporte
e bilhete de entrada

para as Aguas Termais
de Cocalmayo

Saco de dormir e
bastões de caminhada

Seguro
viagem

Bilhete
de entrada para
Waynapicchu

Entrada
ao município de

Mollepata

Cavalos
para transportar o equipamento de

campismo e alimentos

Equipamentos
de camping completo:
barraca de cozinha,
barraca de quarto

Ônibus
de subida e descida
de Aguas Calientes /

Machu Picchu

Almoço
e jantar no último em

Aguas Calientes



5 
Dias

5 
Dias

USD

USD

340.00

320.00

Por pessoa (1 até 3)

Grupos acima de 4 pessoas

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

Valor do Pacote:


