REVEILLON NO PERU
COM SUA MARAVILHOSA GASTRONOMIA
MELHOR DESTINO GASTRONÔMICO DO MUNDO, PREMIADO
PELO WORLD TRAVEL AWARDS
Saída 29 de Dezembro | 09 noites
Grupo com guia local em português

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019

VISITANDO: LIMA, CUSCO, VALE SAGRADO E MACHU PICCHU
UM ROTEIRO QUE UNE A MARAVILHOSA GASTRONOMIA PERUANA COM
FOLCLORE, COSTUMES E TRADIÇÕES ALÉM DE UMA DAS 7 MARAVILHAS DO
MUNDO MODERNO, MACHU PICCHU, A CIDADELA PERDIDA DOS INCAS DO
SÉCULO XV.
UMA GASTRONOMIA DIVERSA, RESULTADO DA FUSÃO INICIAL DA
TRADIÇÃO CULINÁRIA DO ANTIGO PERU COM NOVAS TÉCNICAS E SABORES
DA INFLUÊNCIA DA COZINHA FRANCESA, ITALIANA, CHINESA, JAPONESA E
“CRIOLLA”
.
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DESTAQUES INCLUÍDOS NESTE PROGRAMA
✓ 1 visita à cidade de Lima antiga e moderna
✓ 1 experiencia gastronômica conhecendo os segredos da culinária peruana, ao prepararmos
um delicioso ceviche acompanhado de um pisco sour
✓ Passeio em Cusco visitando a Catedral, Koricancha e ruínas
✓ Passeio visitando Sacsayhuaman, Kenko, Puca Pucara e Tambomachay
✓ Passeio no Vale Sagrado
✓ Visita em Machu Picchu
✓ Trem Vistadome para Águas Calientes

DIA A DIA
29 de dezembro de 2020 – Terça-feira
BRASIL – LIMA, PERU
Apresentação nos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e São Paulo para
embarque com destino a Lima. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia
livre. Hospedagem em Lima.
ATENÇÃO: observem os horários dos voos que são na madrugada do dia 29/12
30 de dezembro de 2020 – Quarta-feira
LIMA, PERU
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído para a visita da cidade de Lima,
antiga e moderna.
Começamos nossa excursão com uma vista panorâmica da "Pirâmide de Pucllana", um
magnífico centro cerimonial e arqueológico construído no século IV DC. e considerada
"cidade sagrada" pelos incas. Continuamos até o Centro Histórico de Lima, onde você
apreciará mais de cinquenta monumentos e edifícios coloniais, com destaque para o
Passeio da República, Plaza San Martín, Plaza Mayor, Palácio do Governo, Palácio do
Arcebispo, Basílica da Catedral, Palácio Municipal, entre outros. Ingressaremos a San
Francisco, que é a maior amostra de arte religiosa colonial da América. Destaca-se a
visita às criptas subterrâneas conhecidas como "Catacumbas". No retorno passaremos
pelas áreas residenciais mais tradicionais de Lima, El Olivar de San Isidro, Miraflores e
Larcomar. Tarde livre, recomendamos visitar o Museu da Nação, os Museus Temáticos,
o Pachacámac. Hospedagem em Lima.
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31 de dezembro de 2020 – Quinta-feira
LIMA, PERU
Café da manhã no hotel. Hoje nosso passeio incluído será uma incrível experiencia
gastronômica. Uma aventura fora do comum, conhecendo os segredos da gastronomia
peruana. Começamos a aventura gastronômica em um mercado típico do Peru, onde
você aprenderá sobre a grande variedade de produtos e suprimentos utilizados na
culinária peruana. Em seguida, visitaremos um restaurante exclusivo, onde
prepararemos um Pisco Sour, bebida bandeira do Perú; também aprenderemos como
preparar o gostoso ceviche peruano. Finalmente, desfrutaremos de um almoço
requintado com os pratos mais representativos da gastronomia peruana. Tarde livre. À
noite jantar de réveillon! Hospedagem em Lima.

01 de janeiro de 2021 – Sexta-feira
LIMA, PERU
Café da manhã no hotel. Feliz Ano Novo! Dia livre para atividades pessoais.
Hospedagem em Lima.
02 de janeiro de 2021 – Sábado
LIMA - CUSCO, PERU
Café da manhã no hotel. Saída para aeroporto para embarque em vôo com destino a
Cusco. Chegada a Cusco, recepção e traslado ao hotel.
Cerimônia de infusão de chá de coca e descanso para aclimatação. Hospedagem em
Cusco.
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03 de janeiro de 2021 – Domingo
CUSCO, PERU
Café da manhã no hotel. À tarde, passeio incluído para visita à cidade imperial de
Cusco e monumentos dos arredores, Praça das Armas, Catedral, Templo do Sol
Koricancha, Fortaleza de Sacsayhuaman, Kenko, Puca Pucara, Tambomachay. Retorno
ao hotel. Hospedagem em Cusco.

04 de janeiro de 2021 – Segunda-feira
CUSCO - VALE SAGRADO, PERU
Café da manhã no hotel. Saída em ônibus privativo, passeio incluído, com destino ao
Vale Sagrado dos Incas, com nossa primeira parada em Awanacancha, onde
apreciaremos os belos camelídeos da América do Sul e onde os habitantes locais
amigáveis nos ensinarão técnicas têxteis antigas, o ponto de vista de Taray é o lugar
onde teremos uma vista privilegiada do Vale Sagrado dos Incas, digno de uma
fotografia. Continuaremos visitando o ancestral povoado de Pisac, apreciaremos seu
artesanato e poderemos visitar a padaria, onde se fabricam os tradicionais guaguas.
Almoçaremos no Vale para logo continuarmos com destino ao Complexo de
Ollantaytambo, suas fabulosas varandas de cultivo, a cidade fortaleza de gigantescas
pedras talhadas. Hospedagem no no Vale Sagrado.
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05 de janeiro de 2021 – Terça-feira
VALE SAGRADO – MACHU PICCHU, PERU
Café da manhã no hotel e à hora indicada, traslado à estação de trem para saída com
destino a Machu Picchu, chegada à estação de Águas Calientes e embarque em
pequenos ônibus para subir à cidadela. À hora oportuna regressaremos a Águas
Calientes para almoço (não incluído). Hospedagem em Águas Calientes.

06 de janeiro de 2021 – Quarta-feira
MACHU PICCHU – CUSCO, PERU
Café da manhã no hotel. À hora oportuna, traslado à estação de trem para saída com
destino a Cusco. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem em Cusco.
07 de janeiro de 2021 – Quinta-feira
CUSCO, PERU – BRASIL
Café da manhã no hotel. Saída para aeroporto para embarque com destino ao Brasil,
via Lima.

VALOR DA PARTE TERRESTRE
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: US$ 3.390,00
Entrada de US$ 890,00
10 parcelas mensais: US$ 250,00
SUPLEMENTOS
Suplemento viajando individual: US$ 1.520,00
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VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS: Sujeitos à alteração
Cia Aérea: LATAM
Taxa de Emissão: US$ 100,00
Consulte o valor da tarifa aérea com
seu vendedor
Saída do São Paulo

LATAM 8202

29/12

São Paulo/Lima

07:25

10:45

LATAM 2021

02/01

Lima/Cusco

10:25

11:48

LATAM 2012

07/01

Cusco/Lima

08:53

10:20

LATAM 8203

07/01

Lima/São Paulo

12:25

19:30

Saída do Rio de Janeiro

LATAM 3194

29/12

Rio de Janeiro/São Paulo

04:05

05:10

LATAM 8202

29/12

São Paulo/Lima

07:25

10:40

LATAM 2021

02/01

Lima/Cusco

10:25

11:48

LATAM 2012

07/01

Cusco/Lima

08:53

10:20

LATAM 8203

07/01

Lima/São Paulo

12:25

19:30

LATAM 3582

07/01

São Paulo/Rio de Janeiro

21:50

22:55

O PROGRAMA INCLUI
• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa

(caso o

passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade);

• 04 noites de hotel em Lima com café da manhã em apartamento duplo;
• 03 noites de hotel em Cusco com café da manhã em apartamento duplo;
• 01 noite de hotel em Machu Picchu (Águas Calientes) com café da manhã em
apartamento duplo;
• 01 noite de hotel no Vale Sagrado com café da manhã em apartamento duplo;
• 01 experiencia gastronômica em Lima (almoço e pisco sour);
• Jantar de réveillon;
• Passeio completo em Lima;
• Passeio completo em Cusco;
• Passeio completo no Vale Sagrado;
• Visita à Machu Picchu;
• Bilhetes de trem para Machu Picchu (ida e volta);
• Kit de viagem Transeuropa;
• Acompanhamento de guia em português durante a programação descrita, a partir
de Lima (para mínimo de 15 passageiros).
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NÃO ESTÃO INCLUÍDOS
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc.;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.;
• Taxas e impostos hoteleiros locais;
• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem;
• Qualquer item não mencionado como incluso.

HOTÉIS PREVISTOS

sujeitos à alteração por similares da mesma categoria

Lima

Hotel Courtyard by Marriott Miraflores

Calle Schell N°400, Miraflores, Lima 01 Lima,
Peru

Cusco

Aranwa Cusco Boutique Hotel

Calle San Juan De Dios 255, Centro de Cusco,
Cusco, Peru –

Aguas Calientes
( Machu
Picchu)

Casa Del Sol Machupicchu

Av. Imperio de los Incas N 608, 84 Machu Picchu,
Peru –

Vale Sagrado

Sonesta Posadas Del Inca Yucay

Plaza Manco II de Yucay, 123, Urubamba, Peru

TEMPERATURAS
Peru

Min:20°C

Max:26°C

FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de US$ 890,00 e o saldo em 10 parcelas mensais de US$ 250,00 sem juros nos cartões
VISA/MASTER (sujeito à aprovação).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Passaporte com validade mínima de 06 meses ou carteira de identidade tirada em no máximo há 10
anos. Vacina de febre amarela com certificado internacional é fortemente recomendada. Os passageiros
de outras nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados sobre a necessidade de vistos
de entrada.
SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM
Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório
que já consta o seguro de cancelamento de viagem (verifique a apólice). Importante ressaltar que o
seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra
do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.
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IMPORTANTE
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea
e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os
valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de
utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa
de milhagem.
VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS / BAGAGENS
A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 23kg por passageiro,
independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de
bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter
de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas. Obs: Alguns programas podem
ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao prestador de serviço do exterior,
sendo assim estes bilhetes têm como regra a franquia de bagagem local que é de no máximo 20 kg por
passageiro, o excesso, poderá ser cobrado separadamente pela Cia Aérea no momento do embarque.
ACOMODAÇÕES
Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e
aceito pelos passageiros para estes poderão ser designados aptos com duas camas de casal
exclusivamente ou quando disponíveis pelo hotel camas extras, ou sofá-cama e até mesmo cama de
armar, com natural redução do espaço individual de circulação.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa
vontade.
• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte
com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades.
• Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do
pagamento.
• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria
similar por motivo de força maior.
• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio.
• Não serão efetuadas reservas sem pagamento.

ESTE PROGRAMA SEGUIRÁ RIGOROSAMENTE TODOS OS PROTOCOLOS DE
SEGURANÇA E HIGIENE ESTABELECIDOS PELA ANVISA E OMS.
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