
 

 

Machu Picchu Economico. 
 

 
 

Convidamos você a entrar para o nosso grupo para viver novas experiências, conhecer outras 

culturas! Pessoas apaixonadas pela vida, pela natureza, por história! O roteiro é planejado de 

forma que possa viver momentos inesquecíveis ! 

Prepare as malas e vamos partir rumo a essa aventura! 

Agora você está a um passo da sonhada viagem,convide seus amigos ou familiares e partiu ! 

 

Saída de Porto Alegre 13 Fevereiro 

Retorno dia 18 Fevereiro 

Lima / Cusco / Águas Calienes / Machu Picchu  

 

Valor do pacote : R$ 3.980,00 a vista ou em até 12X no cartão de credito (consulte taxas). 

""MODO ECONÔMICO" MINIMO 10 PARTICIPANTES. 

 

Pacote inclui: 

• Tkt aéreo Porto Alegre / Cusco / Porto Alegre; 

• Traslados Aeroporto / Hostel; 

• 03 Noites de hospedagem em hostel com café da manhã em Cusco; 

• 01 Noite de hospedagem em hostel com café da manhã em Águas Calientes; 

• Ticket Machu Picchu; 

• Ticket de Trem Expedition ( ida e volta) 

- **CONSULTE VALORES PARA QUARTO PRIVADO** 

 

Não incluso no pacote:  

- Ticket de Bus Aguas Calientes Machu Picchu 

- Documentação, taxas de embarque,(+ou-US$ 120,00 ) 

- Passeios opcionais ou sugeridos, extras nos hotéis,  

- Despesas pessoais, entradas em parques, museus e todo e qualquer que não esteja 

mencionado no roteiro.  

- Valores expressos em dólares americanos para pagamentos em reais ao cambio do dia, 

citados como referência, não validos para alta temporada, feriados, congressos e datas 

comemorativas e sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

Horário Comercial das 9:00 as 12:00 / 13:00 as 18:00 

Whatsapp (51) 992241579 Joel 

         Fixo (51) 32174371 



 

 

 

 

É OBRIGATORIO:  

- Portar documento de Identidade ou Passaporte. 

- A sua falta exime a Moving Turismo de qualquer responsabilidade, inclusive reembolso.  

- A Moving Turismo se compromete a brindar os serviços de acordo com o itinerário contratado, 

sempre e quando não existam circunstâncias que ponham em risco a integridade dos 

passageiros. Em todo caso nos reservamos o direito de modificar ou alterar qualquer itinerário, 

de tal maneira que os passageiros possam continuar sua viagem de forma segura. 

O não comparecimento no embarque por qualquer motivo não da direito a nova viagem ou 

reembolso do valor pago. 

A Moving deseja a todos uma ótima viagem! 

“Viajar é mais que conhecer lugares novos e viver experiências cada vez mais 
diferentes, é colecionar Histórias”. 

 
 

Moving Turismo Inscrito no CNPJ 29.711.123/0001-12 CNAE 79.11-2/00 
CADASTUR Nº 23.093364.10.0001-3 

 
Informações e Reservas: 

E-MAIL MOVINGTURISMO@HOTMAIL.COM 

Telefone (51) 32174371 

WhatsApp (51) 992241579 

 

mailto:MOVINGTURISMO@HOTMAIL.COM

