
 

Descritivo Gaúchos em Machu Picchu (pacote aéreo). 
 

 
 

LIMA / CUSCO / MACHU PICCHU / PUNO / LAGO TITICACA 
 

 Pacote inclui: 

• Tkt aéreo Porto Alegre / Lima / Cusco / Juliaca / Lima / Porto Alegre; 

• Traslados de chegada e saída em todos os destinos; 

• 03 Noites de hospedagem com café da manhã em CUSCO; 

• 02 Noites de hospedagem com café da manhã em PUNO; 

• 01 Noite de hospedagem com café da manhã em LIMA; 

• City tour em Cusco e ruinas cercanas; 

• Tour de dia inteiro a Machu Picchu; 

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

• Ticket de Bus regular turístico – Cusco – Puno c/ almoço; 

• Tour de dia inteiro ao Lago Titicaca: Ilha dos Uros e Taquile c/ almoço; 

• Ingressos em todos os tours. 

 

Não incluso no pacote:  

- Documentação, taxas de embarque,(+ou-US$ 120,00 Pagas junto com a entrada),  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. 

 
Valores expressos em dólares americanos para pagamento em reiais conforme o cambio 
do dia sujeito a alterção sem aviso prévio 
 

HOTÉIS SGL DBL TPL 

Turista US$1.860,00 US$ 1.580,00 US$ 1.520,00 

Turista Superior US$ 1.990,00 US$ 1.660,00 US$ 1.590,00 

  

Cidade/Categoria Lima Cusco Puno 

Turista    Britania    Samay    La Hacienda 

Turista Superior    Habitat Miraflores    Hotel Eco Inn    Taypikala Lago 

 

•  Opcional Tour ao Valle Sagrado dos Incas com Almoco: US$ 90.00 P/pessoa 
•  City tour Lima colonial e moderna: US$ 38,00 P/pessoa 
Feriados, congressos e datas comemorativas e sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

Formas de pagamento 25% Entrada e saldo em até 09 parcelas iguais no cartão: 
 

 



 

 

ROTEIRO: 

1° DIA: PORTO ALEGRE - LIMA  

- Embarque no Aeroporto Salgado Filho com destino a Lima / Peru. Chegada ao Aeroporto e 

traslado até o hotel. Como opcional sugerimos o tour Lima Colonial e Moderna (não incluso). 

2° DIA: LIMA - CUSCO  
- Café da manhã. Traslado ao aeroporto para abordar o vôo regular para a Cidade de Cusco. 

Chegada, no aeroporto de Cusco e traslado ao hotel escolhido o resto da manhã sera livre para 

que se acostumamos com a altura. À tarde, visita à cidade de CUSCO, onde conheceremos a 

Catedral que tem uma fachada interior e exterior de estilo renancentista. No interior 

encontraremos belas talhas de madeira de cedro onde fazem destaqie o couro e o pulpito, 

assim como pinturas da escola cuzquenha e objetos em prata repujada. Também se visitará  o 

“Qorikancha” ou Templo do Sol, que atualmente é a igreja de Santo Domingo. A visita seguirá 

nas quatro Ruinas limitrofes: A Fortaleza de Sacsayhauman, Qenqo, Puca-pucara e 

Tambomachay. Resto do dia livre para fazer atividades pessoais. 

3° DIA: CUSCO 
 - Café da manhã no hotel. Dia totalmente livre para atividades pessoais. Como opcional 

sugerimos um tour de dia inteiro ao Valle Sagrado (não incluso). 

 

4° DIA: CUSCO - MACHU PICCHU - CUSCO  

- Café da manhã no Hotel. O Tour começa muito cedo neste dia (horário a combinar), vamos 

em direção a Estação de trem de Poroy, rumo a Majestosa Cidade de Machu Picchu. O tempo 

da viagem é de aproximadamente 03h30min. Apreciando diferentes paisagens naturais, de 

acordo com a altitude de cada local, desceremos pelo Valle de Anta, passando por 

Ollantaytambo, e chegaremos à Estação de Puente Ruínas, que fica no povoado de Águas 

Quente, a partir deste ponto seguiremos de ônibus para subir até o “Santuário Histórico de 

Machu Picchu” a visita começa com a observação da grandiosa paisagem que o rodeia, 

realçando a beleza de seus Templos, Adoratórios, Recintos e Escadarias que conectam os 

diferentes planos com suas construções. Todo Machu Picchu é uma louvação / exaltação à 

“pedra”, o tempo de visita é de 03:00h, logo desceremos em direção ao povoado de Águas 

Calientes para almoçar (almoço não incluso) e fazer compras. Retorno a Cusco em trem, 

chegada ao hotel. Alojamento. 

 
5° DIA: CUSCO - PUNO  

- Café da manhã no Hotel 07:00h e traslado à Rodoviária para pegar o ônibus turístico com 

destino a Puno. No trajeto iremos visitar os seguintes locais: Igreja de São Pedro de 

Andahuyalillas (3,093 msnm), construída em no ano de 1580 e conhecida como “A capela 

Sixtina do Perú” ; Centro Arqueológico Raqchi (3.475 msnm), conhecido como o Templo do 

Deus Wiracocha, almoço buffet (incluído) em Sicuani (3.540 msnm); La Raya (4,335 msnm - o 

ponto mais alto de toda a viagem), onde poderemos apreciar uma linda paisagem com 

Vicunhas (animais que vivem em manadas selvagens nos Andes do Peru) e Lhamas, é a união 

de duas culturas (Quéchua - Cusco e Aymara - Puno); e Púcara (3.879msnm ), lugar onde se 

descobriu a origem da Cultura Andina do Altiplano. Chegada a Puno traslado ao Hotel. 

Alojamento. 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

6° DIA: PUNO - LAGO TITICACA - PUNO  

- Café da Manhã no Hotel. Visita a “Isla Flotantes de los Uros (3.810 msnm)” é um conjunto de 

20 ilhas formadas a base a totora (planta aquática). Logo iremos visitar a “Isla de Taquile” 

(3.950 msnm), um caminho de pedras alinhadas e em zigzag que nos levam ate o povoado 

(aproximadamente 1h de caminhada). Tempo livre para visita as tendas de artesanatos e 

almoço no restaurante da Ilha. Após o almoço retorno a Puno . Restante do dia e noite livres. 

 
7° DIA: PUNO - PORTO ALEGRE  
- Café da manhã no Hotel. Traslado ao Aeroporto de Puno em direção a Porto Alegre. Fim de 

nossos serviços. 

 
Feriados, congressos e datas comemorativas e sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

Formas de pagamento 25% Entrada e saldo em até 09 parcelas iguais 
 no cartão: 
 
Valores  expressos  em  dólares  americanos  para  pagamentos  em  reais  ao  cambio  do  dia
  e  sujeito  a  alteração  sem  aviso  prévio. 
 

 Moving deseja a todos uma ótima viagem! 
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

