PERU ESSENCIAL
Lima | Cusco | Machu Picchu | Trem
Expedition
SAÍDA: 02.11 A 10.11.2019
Maravilhe-se visitando o centro histórico
e os bairros modernos de Lima, a capital
do Peru. Viaje ao “umbigo do mundo”
andino - Cusco. Contemple o Vale
Sagrado e o sinuoso Rio Vilcanota. Sinta a
emoção de viajar ao Santuário Histórico
de Machu Picchu.
1º DIA - (02.11.2019) - BELO HORIZONTE / SÃO PAULO
/ LIMA - Traslado de cortesia em ônibus da São José
Viagens, com o mínimo de 15 pessoas, ao Aeroporto
Internacional Tancredo Neves - CONFINS, para
embarque em vôo com destino a Belo Horizonte/São
Paulo CNF/GRU – 19:40 – 20:50 | São Paulo/Lima
GRU/LIM – 03:50 – 06:05 do dia 03.11.2019 chegada
em Lima.
2º DIA – (03.11.2019) - LIMA - Chegada, recepção e
traslado ao hotel. Kit de documentação, explicação
detalhada do roteiro e assistência com a bagagem e o
registro no hotel. Resto do dia livre para atividades
independentes. Hospedagem.
3º DIA – (04.11.2019) – LIMA - Café da manhã. Pela
manhã Visita a Lima Colonial e Moderna. Nossa
excursão apresenta Lima em três períodos da sua
história: Pré-hispânico, Colonial e Moderno.
Começaremos o nosso tour com uma visita panorâmica
da Huaca Pucllana, antigo centro cerimonial e
arqueológico edificado no século IV d.c. e considerado
“Povo sagrado” pelos Incas. O vice-reinado do Peru foi
o mais importante do império espanhol e a cidade de
Lima foi a sua capital. Visitaremos de forma
panorâmica o centro histórico de Lima, onde
apreciaremos mais de cinquenta monumentos e
prédios coloniais, destacando o passeio da republica, a
praça San Martin, a praça maior, o palácio do governo,
o palácio do Arcebispo, a basílica catedral, o palácio

municipal entre outros. Visitaremos o conjunto
monumental de São Francisco, que constituí a maior
amostra de arte religiosa colonial de América latina.
Destaca-se a visita as criptas subterrâneas conhecidas
como “Catacumbas”. Visitaremos as zonas residências
mais tradicionais de Lima, o Olivar de San Isidro,
Miraflores e Larcomar. Opcional – Circuito Mágico das
Águas (Terças até Domingos). À noite, sugere-se visitar
ao impressionante Circuito Mágico das Águas. Este
parque conta com treze fontes luminosas de água, o
que o faz o maior conjunto de fontes do mundo, motivo
pelo qual está inscrito no livro de Récordes Guiness. A
fonte principal é a "Fonte mágica" que lança um jato de
água de 80 metros de altura. Recomendamos visitar o
"Túnel das Surpresas" de uns 35 metros de
comprimento, a "Fonte das Crianças" que tem um
irresistível sistema de água para brincar, a fonte
"Labirinto dos sonhos" que permite descobrir um
labirinto formado por paredes de água de efeitos
diferentes. Retorno ao hotel. Opcional – Jantar no
Restaurante La Dama Juana. À noite traslado até o
famoso restaurante “La Dama Juana” para uma
maravilhosa
experiência
gastronômica
onde
degustaremos os melhores pratos da cozinha Peruana
acompanhado do melhor show de música e danças
típicas do Peru. Retorno ao hotel.
4º DIA – (05.11.2019) – LIMA / CUSCO - Café da manhã.
Em hora oportuna, traslado ao aeroporto para abordar
seu vôo de Lima/Cusco LIM/CUZ – 07:23 – 08:50. Na
chegada, recepção por nossos colaboradores e
traslado ao hotel. Boas Vindas com chá de folha coca,
infusão que nos ajudará à aclimatação. Restante da
manhã livre para descansar no hotel para evitar o mal
de altura. (3.300 mts).
5º DIA – (06.11.2019) – CUSCO – Café da manhã,
manhã livre para atividades independentes. À tarde,
Visita à Cidade imperial de Cusco, exemplo vivo da
mistura das culturas andina e espanhola. Iniciando pela
Praça de Armas para ingressar na Catedral de Cusco
que guarda as mais finas relíquias e pinturas coloniais.
Continuaremos nosso percurso visitando o Korikancha
o Templo ao deus Sol onde atualmente se encontra o
convento de São Domingos. Breve percurso
panorâmico pela cidade de Cusco. Logo subiremos ao
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, Casa Real
onde se adorava o deus Sol. Continuaremos nosso
percurso ao templo Incaico de Qenqo para logo visitar
a torre de Puca Pucará que cuidava o ingresso a capital
do Império. Após, visita as fontes de água de
Tambomachay onde o Inca rendia culta a divindade da
água como elemento de vida. Retorno a Cusco.
Hospedagem.

6º DIA – (07.11.2019) – CUSCO / MACHU PICCHU Café da manhã e traslado à estação do trem de Poroy.
Visita a um dos centros energéticos mais importantes
do mundo: Machu Picchu. A excursão será feita de
trem e durante o percurso teremos uma
impressionante vista da paisagem do Vale Sagrado do
Urubamba. Na chegada a Águas Calientes, nossos
colaboradores o assistirão com o registro no hotel.
Resto do dia livre para atividades independentes.
Hospedagem.
7º DIA – (08.11.2019) – CUSCO / MACHU PICCHU /
CUSCO - Café da manhã. Pela manhã, nossos
colaboradores o assistirão para abordar o ônibus que o
conduzirá à cidadela de Machu Picchu. Será uma
experiência inesquecível, onde um guia Profissional lhe
transmitirá a história que envolve este misterioso e
encantador lugar. Logo da visita guiada, disporá de
tempo livre para explorar a zona por sua conta, relaxarse ou meditar. Terminado o tour desceremos ao
povoado de Águas Calientes para almoçar. Almoço
Buffet. Pela tarde retorno de trem à Poroy. Na
chegada, nossos colaboradores o esperarão na estação
especial de Poroy, desde onde o trasladaremos ao seu
hotel. Hospedagem. Opcional: Visita a Huayna Picchu
(Montanha Jovem). Visita a impressionante montanha
do Huayna Picchu também conhecida como montanha
jovem. Ascenderemos por um íngreme caminho de
pedras até chegar ao topo da montanha e apreciar a
melhor vista panorâmica do santuário de Machu
Picchu desde o topo do Huayna Picchu. Para os mais
audaciosos na descida teremos a possibilidade de
visitar o templo da lua. Inclui ingressos e também o
guia profissional de alta montanha.
8º DIA – (09.11.2019) – CUSCO / LIMA - Café da manhã.
Em hora oportuna, traslado ao aeroporto para
embarque no vôo com destino a Lima CUZ/LIM – 18:11
– 19:43 | LIM/GRU – 23:10 – 07:10 do dia
(10.11.2019).
GRU/CONF – 12:25 – 13:50 do dia (10.11.2019).
Chegada e traslado de cortesia em ônibus da São José
Viagens, com o mínimo de 15 pessoas, do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves – CONFINS |Terminal
Turístico JK. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.
HOTÉIS PREVISTOS CATEGORIA SUPERIOR:

Lima - Britania Miraflores ***
Cusco - Los Portales ***
Machu Picchu - Casa Andina Classic ***

PACOTE INCLUI:
EM LIMA:
 Traslados
Aeroporto/Hotel/Aeroporto
e
assistência;
 Tour panorâmico pela cidade colonial e
moderna;
 2 noites de hospedagem com café da manhã e
taxas.
EM CUSCO:
 Traslados Aeroporto / Hotel / Estação de trem
/ Hotel / Aeroporto e assistência;
 Excursão pela cidade e complexo arqueológico
de Sacsayhuaman (Quatro Ruínas);
 3 noites de hospedagem com café da manhã e
taxas.
EM MACHU PICCHU:
 Recepção e assistência no embarque e
desembarque na estação de trem / assistência
com o Check In / out;
 Excursão de dia inteiro a Machu Picchu
incluindo almoço Buffet em Águas Calientes
(Sem bebidas);
 1 noite de hospedagem com café da manhã e
taxas.
INCLUI TAMBÉM:
 Todas as entradas das excursões acima
mencionadas;
 Todos os traslados e transportes terrestres
acima mencionados;
 Bilhete de trem em Expedition na rota: Poroy –
Machu Picchu – Poroy;
 Todos os impostos aplicáveis e taxas
hoteleiras;
 Guias bilíngues em todas as excursões acima
mencionadas;
 Completa assistência da equipe PTA;
 Kit de boas-vindas;
 Guia Brasileiro acompanhante com o mínimo
de 15 pessoas;
 Traslado de ida e volta de cortesia para o
Aeroporto de Confins em ônibus da São José
Viagens, com o mínimo de 15 pessoas;
 1 bolsa de viagem São José Viagens.


PARTE TERRESTRE – PREÇO POR PESSOA EM DÓLAR:
Categoria
DBL
Superior
USD 990,00
PARTE AÉREA – PREÇO POR PESSOA EM DÓLAR:
1
LA3341Q
02NOV
J
CNFGRU
HK16
1940 2050 /E
2
LA8100Q
03NOV
S
GRULIM
HK16
0350 0605 /E
3
LA2013Q
05NOV
T
LIMCUZ
HK16
0723 0850 /E
4
LA2062B
09NOV
J
CUZLIM
HK16
1811 1943 /E
5 LA2381Q 09NOV J LIMGRU HK16 2310 0710 10NOV
S /E
6 LA3318Q 10NOV S GRUCNF HK16 1225 1350 /E
USD 830,00
USD 110,00 TAXA DE
EMBARQUE

OBS.:





VISITA A HUAYNA PICCHU COM INGRESSOS E
GUIA – US$ 240,00 POR PESSOA.

TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E
ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO;
PAGTO COM O CÂMBIO DO DIA;
POSSIBILIDADE DE COMPARTIR APTO, PARA
PESSOAS QUE VIAJAM SOZINHAS;
LUGARES LIMITADOS.

FORMA DE PAGTO TERRESTRE + AÉREO:
À VISTA: 3% de desconto
PARCELADO: Entrada de 20% + 9x (cartão ou boleto,
parcela mínima R$ 100,00) Obs.: Pagamento com o
câmbio do dia com validade até as 11:00 h do dia
seguinte. Após este horário consultar novo câmbio.
VALOR DO SEGURO – PREÇO POR PESSOA EM DÓLAR:
USD 40,00 ATÉ 70 ANOS USD 60,00 ACIMA DE 70
ANOS
FORMA DE PAGTO: Pagto à vista.
FRT INFORMA:
Passaporte: Para viajar é necessário que o passaporte
tenha no mínimo 06 meses de validade. Caso seu
passaporte seja estrangeiro (dupla cidadania), é
obrigatório o preenchimento do formulário online
ESTA - http://www.esta.us/portugues.html e verifique
se está com selo atualizado.
Vacina de Febre Amarela: Certifique-se de ter tomado
as vacinas exigidas pelos países a serem visitados,
especialmente a vacina de febre amarela que deve ser
tomada até 10 dias antes do embarque.
VALORES DOS PASSEIOS OPCIONAIS:
 CIRCUITO MÁGICO DAS ÁGUAS US$ 41,00
POR PESSOA;
 JANTAR COM SHOW EM RESTAURANTE LA
DAMA JUANA COM TRASLADOS US$ 88,00
POR PESSOA;

SÃO JOSÉ VIAGENS / FRT OPERADORA
RUA GOITACAZES, 333 – LOJA 01 – CENTRO – BELO
HORIZONTE – MG - (31) 2519.6900 | 2531.9300
www.saojoseviagens.com.br

