PERU: LIMA, CUSCO E MACHU PICCHU
LIMA – CUSCO – MACHU PICCHU – AGUAS CALIENTES

24/OUTUBRO, 2019 • BELO HORIZONTE/GRU/LIMA
Apresentação no aeroporto e embarque com destino a
Lima . Chegada e traslado ao hotel. Os apartamentos
estarão disponíveis a partir das 14:00h. Restante do dia
livre.

25/ OUTUBRO, 2019 • LIMA

Café da manhã. Saída para visitar Lima, capital do Peru,
fundada pelos espanhóis em 1535. Percorreremos o Centro
Histórico e apreciaremos o encanto das praças, a
imponência do Palácio de Governo, da Catedral, do Palácio
Arcebispal, do Palácio da Prefeitura. Visita ao convento e
igreja de São Francisco, para apreciar o maior conjunto
monumental de Arte Colonial nas Américas, assim como as
fachadas de pedra, as belas varandas das antigas casas,
feitas em madeira e as mansões de estilo colonial.
Continuaremos as visitas pelos mais tradicionais bairros
residenciais como: "El Olivar" de San Isidro, com árvores
trazidas da Espanha no século XVI, o Parque Central de
Miraflores e Larcomar, símbolo da Lima moderna. Retorno
ao hotel e restante do dia livre. Aproveite a tarde para
conhecer o importante Museu Larco utilizando o seu
ingresso cortesia Flot.

26/ OUTUBRO, 2019
LIMA – CUSCO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e embarque a
Cusco. Chegada, traslado ao hotel e acomodação. À tarde
visita à área arqueológica da cidade: Fortaleza de
Sacsayhuaman (local onde são realizadas as festividades
da Festa do Sol), Qenqo, Puca-Pucara e Tambomachay.
Visitaremos também na cidade de Cusco a Catedral e o
Korikancha ou Templo do Sol. Retorno ao hotel e restante
do dia livre.

27/ OUTUBRO, 2019
CUSCO – MACHU PICCHU –
AGUAS CALIENTES
Café da manhã. Em horário pré-determinado traslado á
estação ferroviária de Cusco para embarque em trem com
destino a cidade de Águas Calientes, localizada a 113km
da cidade Cusco por via férrea. No trajeto, poderemos
apreciar o Rio Urubamba, a vegetação característica da
selva alta e picos nevados majestosos. Chegada ao nosso
destino e embarque em ônibus que nos levara até a
entrada do Parque Arqueológico de Machu Picchu onde
visitaremos: o Relógio Solar, os Recintos Cerimoniais, os
templos e as fontes de água natural que se formam nas
pedras. Almoço incluído. À tarde, retorno para hospedagem
em Águas Calientes.

28/ OUTUBRO, 2019
AGUAS CLIENTES - CUSCO
Café da manhã. Dispomos dos apartamentos até 08:00h.
Manhã e parte da tarde livres. Sugerimos nova visita ao
Parque Arqueológico de Machu Picchu (ingresso não está
incluído). À tarde, regresso a Cusco em trem. Chegada e
traslado ao hotel. Restante do dia livre.

29/ OUTUBRO, 2019
CUSCO/LIMA/GRU/BELO
HORIZONTE
Café da manhã. Em horário pré-determinado, traslado ao
aeroporto para embarque de retorno ao Brasil.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

PREÇO POR PESSOA EM APTO DUPLO>>
Preço de venda USD 3.854,00
Suplemento para apto SINGLE USD 670,00

