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Machu Picchu Rodoviário | JANEIRO DE 2020

UM ENCONTRO COM O PASSADO
Essa é uma viagem de encontro com o passado, com a civilização pré-colombiana mais 
importante das Américas, considerada a capital do Império Incas. Permita-se conhecer e 
desvendar, pessoalmente, o melhor de cada destino que preparamos para você. O tour 
passa por Província do Chaco, Cordilheira dos Andes, Arica, Puno, Cusco. Iquique e San 
Pedro de Atacama.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia - 07/01/2020
8h - Embarque em Frederico Westphalen e saída com destino a Jujuy, AR, pernoite em deslocamento; 
Obs.: Aduana São Borja - Santo Tomé às 14h.

2º Dia - 08/01/2020 
Continuação da viagem pela província do Chaco, chegada prevista em Jujuy, acomodações no hotel e 
restante do dia livre.

3º Dia - 09/01/2020
7h - Após o café da manhã, Check-out no hotel e saída com destino a Puno. Dia inteiro em viagem. 
Nesse dia passaremos pela Montanha das 7 cores, Cordilheira dos Andes e Grandes Salinas – Aduana 
Argentina – Chile. Continuação da viagem – Pernoite no Ônibus.

4º Dia - 10/01/2020 
Café da manhã em Arica, continuação da viagem com destino a Puno - Aduana Chile – Peru, com 
chegada no �nal da tarde a Puno – Pernoite no hotel indicado.

5º Dia - 11/01/2020, Puno 
Após o café da manhã, saída para o passeio nas Ilhas Flutuantes de Uros no Lago Titicaca. (desde que 
o clima permita), retorno a cidade de Puno, almoço e saída para viagem de Cusco após o almoço, 
chegada prevista a partir das 20h, acomodações no hotel indicado e noite livre.

6º Dia - 12/01/2020, Cusco
Manhã livre para atividades independentes ou opcional compras nos mercados de artesanatos e 
mercado Molinos. Após o almoço, visita a Sacsayhuamann – Qenqo e Tambomachai, principais centros 
arqueológicos de Cusco, visita a Qoricancha e Catedral – Pernoite no hotel.

7º Dia - 13/01/2020, Cusco
Traslado em horário a con�rmar para a estação ferroviária de Ollantaytambo (Sítio Arqueológico) e Vale 
Sagrado dos Incas – embarque no trem com destino a Águas Calientes (pequeno vilarejo ao pé da 
montanha), chegada e pernoite.

8º Dia - 14/01/2020, Machu Picchu > Cusco
Após o café da manha, subiremos a Machu Picchu – caminhada com guia local na montanha e logo 
após descida livre. Retorno de trem até Ollantaytambo e retorno a Cusco – pernoite no hotel.

9º Dia - 15/01/2020, Cusco > Iquique
Manhã livre - Após o almoço saída com destino ao Chile - Pernoite no Ônibus em deslocamento.

10º Dia - 16/01/2020, Iquique
6h - aduana Peru > Chile, parada para lanche ou almoço em Arica. Logo após seguiremos para Iquique, 
com chegada ao �nal da tarde. Acomodações no Hotel indicado e noite livre.

11º Dia - 17/01/2020, Iquique
Após o café da manhã, saída para passeio de barco no Oceano Pací�co. Almoço no Shopping da Zona 
Franca, tarde livre para compras. 16h, Saída com destino a San Pedro do Atacama. 23h - Chegada em 
San Pedro e acomodações no hotel indicado. Pernoite.

12º Dia - 18/01/2020, San Pedro de Atacama
5h- Saída para os Geisers Del Tatio, com opcional para banho em piscinas de águas termais (levar trajes 
de banho e toalhas). 11h retorno a San Pedro de Atacama, almoço e a tarde saída para o tour Vale de la 
Luna, Vale da Morte e estatuas de sal. Local onde contemplaremos um maravilhoso pôr-do-sol na 
Cordilheira dos Andes. Retorno ao Hotel e pernoite.

13º Dia - 19/01/2020, 
Após o café da manhã, Aduana Chile / Argentina (Paso De Jama) – Travessia do Deserto do Atacama 
pelo Altiplano Chileno e Argentino, com chegada na cidade de Jujuy no �nal da tarde, acomodações no 
hotel indicado e pernoite.

14º Dia - 20/01/2020
Após o café da manhã, saída com destino ao Brasil, pernoite no Ônibus em deslocamento.

15º Dia - 21/01/2020
12h - Chegada prevista.

INCLUI

Deslocamento terrestre em Ônibus de Turismo (Leito Cama);
2 diárias de hotel em Jujuy com café da manhã;
1 diária de hotel em Aguas Calientes com café da manhã;
1 diária de hotel em Puno com café da manhã;
3 diárias de hotel em Cusco com café da manhã;
1 diária de hotel em Iquique com café da manhã;
2 diárias de hotel em San Pedro de Atacama com café da manhã;
Acompanhamento de guia credenciado - durante toda a viagem;
Seguro de viagem (não cobre retorno aéreo em hipótese no caso de viagens rodoviárias e não cobre 
doenças pré-existentes);
Tour aos Geisers Del Tatio;
Tour ao Vale de La Luna;

Passeio Lago Titicaca (navegação para as Ilhas de Los Uros);
Boleto Turistico em Cusco (Sacsayhuamann,qenqo, Tambomachay e Ollantaytambo);
Entrada na Catedral de Cusco;
Entrada em Qoricancha;
Trem para Machu Picchu + entrada+ Bus + guia;
Passeio de Barco Oceano Pací�co em Iquique;
Serviço de bordo.

NÃO INCLUI
 
Extras de caráter pessoal ex.: Lavanderia, telefonemas, bebidas e o que não constar na programação.

VALOR POR PESSOA

Apartamento Duplo: U$$ 2.450,00
Apartamento Triplo: U$$ 2.450,00
Apartamento Single: U$$ 2.980,00

Formas de Pagamento:
Entrada de 20%;
Saldo parcelado até maio de 2020.
Veri�car câmbio no dia do fechamento do contrato.
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