Cusco e Machu Picchu Econômico
05 dias / 04 noites
a partir de
R$ 1.273

+9x de R$ 330
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Conheça uma das cidades mais turísticas do Mundo, Cusco! Antiga capital do Império Inca e atualmente uma cidade cosmopolita multicultural e
que mantém a beleza arquitetônica inca. Faça um pernoite no povoado de Aguas Calientes aos pés da Montanha possuidora do sítio
arqueológico mais famoso do mundo conhecido como Machu Picchu.

Paises: Peru
Cidades: Águas Calientes - Cusco
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De 01 de Novembro de 2020 à 20 de Dezembro de 2021

Inclui
Hospedagem com café da manhã buffet;

Entradas e visitas indicadas em serviço regular compartilhado com guia local espanhol / inglês;
Trem Ollantaytambo / Águas Calientes / Ollantaytambo em trem Expedition;
Traslado Hotel em Cusco / Estação Ollantaytambo / Hotel em Cusco;
Traslados Aeroporto/Hotel/Aeroporto;
Bilhete de ônibus Águas Calientes / Machu Picchu / Águas Calientes;
Bilhete de entrada a Machu Picchu.

Roteiro
1° DIA: CUSCO
Chegada a Cusco e Hospedagem.
2° DIA: CUSCO
Café da manhã no hotel. Dia livre na cidade para atividades livres e aclimatação.
3° DIA: CUSCO - AGUAS CALIENTES
Muito cedo pela manhã, traslado à estação de trens em Ollantaytambo e saída para Aguas Calientes a bordo do trem Expedition. Chegada e
acomodação em Aguas Calientes com restante do dia livre para explorar o povoado livremente.
4° DIA: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUSCO
Café da manhã no hotel. Subida de micro ônibus até 2,300 metros de altitude, onde se encontra a cidadela Inca. Visita à Cidadela de Machu
Picchu (aprox. 2 horas) com guia acompanhante em Inglês e Espanhol – ingresso já incluído. Após a visita, descida ao povoado de Aguas
Calientes e embarque no trem Expedition para retorno à Ollantaytambo e em seguida à Cusco. Chegada e acomodação.
5° DIA: CUSCO
Café da manhã no hotel. No horário indicado (09h00), check out e fim dos serviços.

Hospedagens

Nome: Hotel Aruanjez | Cidade: Cusco
Categoria Econômica
Nome: Hotel Presidente | Cidade: Aguas Calientes
Categoria Econômica

Saídas e Preços
Saídas diárias de 01 de Novembro de 2020 a a 20 de Dezembro de 2021
A partir de USD 770 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla).
A partir de USD 730 (valor do pacote por pessoa em acomodação tripla).
A partir de USD 930 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual).

Observações
A visita da Cidadela de Machu Picchu em serviço regular compartilhado em idioma espanhol / inglês tem uma duração aprox. de 2h30min.
Estas tarifas podem sofrer modificações durante o período de Festas de Semana Santa, Festa Inti Raymi (24 Junho), Festas em Cusco
(20-28 Junho), Feriados nacionais (01 Maio, 28 e 29 Julho), Reunião Mineração Arequipa (Setembro datas por confirmar), CADE (Datas
por confirmar) e festa de Fim de Ano (Natal e Ano Novo).
Agradecemos-lhe pedir-nos as informações necessárias sobre estas datas antes de fazer suas reservas.
CRIANÇAS
*Consultar tarifas de serviços.
*Até 05 anos podem compartilhar cama com os pais, porém não tem direito ao café da manha o qual deve ser cotado adicionalmente.
*Máximo 01 criança por apartamento DBL.
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