
 

 

PERU: FESTA DO SOL / INTI RAYMI 

LIMA / CUSCO / VALLE SAGRADO / AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU 

Saída 21/06/2020 - 08 dias  

 

DAY BY DAY 
 
DIA 01 (21/06/2020) PORTO ALEGRE / LIMA - Embarque no Aeroporto Salgado Filho às 7h45 com destino a 

Lima / Peru. Chegada ao Aeroporto de Lima às 10h47 e traslado até ao Hotel (no Bairro de 
Miraflores). Restante do dia livre.  
 

DIA 02 (22/06/2020) 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 caminharemos até San Francisco - 
convento do século XVII, onde poderemos entrar em suas famosas catacumbas. Retorno ao 
hotel e restante do dia livre para realizar atividades pessoais. 
 

DIA 03 (23/06/2020) LIMA / CUSCO – Embarque às 6h30 e chegada ao aeroporto de Cusco às 7h53. Recepção, 
traslado ao hotel, check-in e descanso. Resto do dia livre para aclimatação a altura. Pernoite. 
 

DIA 04 (24/06/2020) CUSCO: FESTA DO SOL / INTI RAYMI – Café da manhã. Traslado com guia para 
acompanhar a celebração mais importante do Inca Império: O Inti Raymi ou Festa do Sol. 
(Incluído: ingressos, box lanche, guia em regular). Ao finalizar retorno ao hotel. Pernoite.  
 
Informações Importantes: Ou roteiro inclui ingressos para a Cerimônia do Intiraymi em 
Palco Verde, suplemento para: Palco Laranja, Azul ou Vermelho: US$ 96,00 por pessoa.  



 

 

 
 

DIA 05 (25/06/2020) CUSCO / VALLE SAGRADO / AGUAS CALIENTES – Café da manhã, após saída em 
ônibus regular para visitar Pisaq e Ollantaytambo. No caminho nos deteremos em 
Awanacancha, que significa “Palácio dos tecidos”, complexo onde conheceremos e 
poderemos alimentar animais como lhamas, alpacas e vicunhas. Logo após saída para o 
povoado de Pisaq localizado 33 quilômetros da Cidade de   Cusco. Terá a oportunidade de 
conhecer o mercado típico artesanal de Pisac, onde existem várias mostras de artesanato, 
sendo as mais importantes os tecidos e as cerâmicas, assim como também, o mercado 
indígena, onde a população de diferentes comunidades nativas abastece e comercializa seus 
produtos. Almoço buffet em restaurante local. Na tarde continuando o passeio até o povoado 
de Ollantaytambo chamado “Povo Inca Vivo”, visitando o Complexo Arqueológico de 
Ollantaytambo, que constitui um gigantesco complexo agrícola, administrativo, social, 
religioso e militar em tempos de Tahuantinsuyo. Pela noite se abordara o trem da estação 
ferroviária de Ollantaytambo para o povoado de Aguas Calientes (Os passageiros terão que 
esperar 3 horas aprox. na estação ferroviária de Ollantaytambo antes de abordar o trem que 
tem horário de saída as 19:30hs). A chegada, recepção e assistência ao hotel. Check-in e 
descanso. Pernoite. 
 

  
 
 

DIA 06 (26/06/2020) AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU / CUSCO - Café da manhã. Saída do hotel para 
pegar o ônibus de turismo que em 20 minutos o transportará ao parque arqueológico. 
Começando a visita observando a grandiosa paisagem que está perto, a beleza de seus 
Templos, adoratórios e escaladas que conectam os diferentes planos onde se levantam suas 
construções. 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. Em hora programada se abordara o trem com retorno 
para o povoado de Ollantaytambo. Chegada, recepção e traslado regular ao hotel. Pernoite. 
Almoço em restaurante local (opcional, não incluso):  US$ 35.00 por pessoa. 



 

 

 
DIA 07 (27/06/2020) CUSCO - SESSÃO ESPIRITUAL NA COMUNIDADE HUILLOC - Café da manhã. Saida 

para a Comunidade Huilloc onde participaremos uma sessao espiritual “Willaq Uma” onde 
participaremos em praticas rituais ancestrais que nos acercarao ao mundo andino a partir do 
lado espiritual e sagrado. Almoço incluso na comunidade. Ao finalizar retorno ao hotel.  
 

DIA 08 (28/06/2020) CUSCO / PORTO ALEGRE - Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque no seu 
voo com destino a Lima. Conexão às 23h55 e chegada a Porto Alegre às 6h35. 
 
 

VALORES POR PESSOA 
 
 

Quarto DBL/TPL 
A partir de US$ 2.480,00  

+ US$ 135,00 (Taxas de embarque) 

 
Forma de pagamento: 25% Entrada + taxas, e saldo em até 09 parcelas iguais com cheques ou nos 
cartões VISA e MASTERCARD. 
 
Valores expressos em dólares americanos para pagamentos em reais ao câmbio do dia, citados como 
referência, e sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

 
HOTEIS PREVISTOS 
 
 

CIDADE HOTEL CATEGORIA 

Lima Hotel José Antonio ou similar 4* 

Cusco Hotel Casa Esmeralda ou similar 3* Superior 

Aguas Calientes Hotel Taypikala Machu Picchu ou similar 4* 

 

INSTRUÇÕES PARA BAGAGENS EM MACHU PICCHU 
 

Bagagem de mão permitida / Cada passageiro poderá levar: 

01 Bolsa ou mochila 

p/pessoa 
05kg/11lb 

62” lineares / 157cm  

(altura + largura + 

comprimento) 

 

 

A bagagem que não estiver dentro dessas medidas não será embarcada. 

Obs.: Todos os hotéis possuem sistema gratuito de guarda de bagagem. Assim, os clientes poderão viajar 

somente com o mínimo necessário. 

 



 

 

O PACOTE INCLUI 
 

 Passagem aérea Porto Alegre / Lima / Cusco / Porto Alegre; Voando Latam (Com 01 franquia de 

bagagem de até 23kg) 

 02 noites de hospedagem com café da manhã em Lima; 

 04 noites de hospedagem com café da manhã em Cusco; 

 01 noite de hospedagem com café da manhã em Aguas Calientes; 

 City tour Lima Colonial e Moderna; 

 Traslados privados de chegada e saída em Lima; 

 Traslados privados de chegada e saída em Cusco; 

 Festa do Sol (Inti Raymi) com guia, box lanche e ingressos (Palco verde); 

 Excursão de dia inteiro ao Valle Sagrado dos Incas com almoço; 

 Tour a Machu Picchu; 

 Ticket de Trem Voyager (Inca Rail) ida e volta; 

 Sessão Espiritual na Comunidade Huilloc c/ almoço;   
 Ingressos em todos os tours; 

 Seguro de viagem April Max Mundo 30; 

 Acompanhamento desde Poa para grupo de no mínimo 10 passageiros pagantes. 
 

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 
 
Taxas de embarque (+ou- US$ 135,00 pagas junto com a entrada), extras no hotel, passeios opcionais, 
refeições e todo e qualquer que acima não esteja como “serviços incluídos”.  
 
 
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 
Passaporte e comprovante internacional de vacina de febre amarela válidos. 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES E RESERVAS 
 
 

TRIP & TRAVEL PASEO ZONA SUL 
Rua Wenceslau Escobar, 1823 – Loja 33 
Fone: (51) 3516-1006 
Cel/Whats: (51) 99314-0611 
Email: marta@stb.com.br 
  

 


