
CUSCO INESQUECÍVEL 
5 Dias / 4 Noites 

  
Cusco, Salineras de Maras e Workshop de Pablo Seminario, Machu Picchu,  

Mercado Índio de Pisac e Fortaleza de Ollantaytambo 
 

Itinerário Dia por Dia 
    

Dia 1 - Chegada a Cusco  
Vôo a Cusco. Ao chegar ao aeroporto, um anfitrião o receberá e o assistirá em 
seu trajeto e registro no hotel. 

 

   
Tour de Cusco e ruínas circundantes 
Pela tarde a emoção e o assombro serão inigualáveis, desde a Catedral até a 
Praça de Armas, passando pelo Convento de Santo Domingo, construído sobre o 
famoso Templo de Koricancha; até as ruínas de Kenko, Puca Pucará, 
Tambomachay e a Fortaleza de Sacsayhuamán. Alguma vez o centro da 
civilização Inca; Cusco continua cativando seus visitantes, vivendo em suas 
lembranças por muito muito tempo.  

 

   
Day 2 - Moray, Salineras de Maras e Workshop de Pablo Seminario 
Moray, Salineras de Maras e Workshop de Pablo Seminario - Brancas e 
brilhantes piscinas a partir de um riacho subterrâneo e expostas ao sol até 
evaporar, as impressionantes Salineras de Maras são um espetáculo único para 
começar uma manhã. 

 

    
  Almoço em Wayra, show do Cavalo Peruano de Passo  
"Caballo de Paso", conhecido mundialmente por seus movimentos suaves e um 
espírito único. Não há cavalo que combina força, inteligência e beleza perfeita 
como o Cavalo Passo peruano. A característica especial do Cavalo Passo é 
precisamente a razão de seu nome: o encanto sublime de seu passo normal. 
Como ele anda nas patas da frente em um ritmo rápido, alto e para a frente, 
balançando lateralmente os capacetes em um movimento gracioso e 
sincronizados. Desfrute de uma demonstração extraordinária das habilidades de 
este membro do "reino de cavalos." Almoço no reconhecido Wayra no "Sol e Lua" 
no Vale Sagrado.  

    
Workshop de Cerâmica de Pablo Seminario  
O famoso Pablo Seminário é dedicado à descoberta de técnicas e desenhos de 
antigas culturas peruanas. Paulo apresenta uma nova expressão de arte, 
continuando com a herança deste patrimônio. Centra-se na fabricação de grande 
formato de obras de arte, "pratos grandes", como ele os chama, em sua própria 
oficina. As imagens que surgem aqui são o resultado de um paciente trabalho na 
tradição da cerâmica pré-colombina, um empreendimento ambicioso, que foi 
lançado há 20 anos e continua a se desenvolver. 

 

   



Día 3 - Machu Picchu (C)  
Iremos para a estação do trem para iniciar nossa viagem à cidade perdida dos 
Incas, Machu Picchu. Esta impressionante e imensa cidadela constitui um dos 
mais importantes atrativos turísticos do Cusco. 400 anos escondida pelas 
montanhas e a selva tropical, foi descoberta em 1911 pelo explorador norte-
americano Hiram Bingham Começaremos o dia chegando a ela por trem. Machu 
Picchu, centro de culto e observação astronômica e ao mesmo tempo refúgio 
particular do Inca Pachacútec, consta de duas grandes áreas, uma agrícola e 
outra urbana, onde se destacam os templos, praças e mausoléus reais 
construídos com minuciosa perfeição. 

 

    

Día 4 - Mercado de Pisac e Complexo Arqueológico de Ollantaytambo  
Viajaremos pelas férteis campinas até chegar ao colonial povoado de Pisac 
(Diário). Um mercado colorido e de abundantes maravilhas se apresentará diante 
de seus olhos, onde terás a oportunidade de observar e comprar os mais 
variados artesanatos e joalheria cuzqueña. 

 

    
Complexo Arqueológico de Ollantaytambo  
Depois do almoço, nosso tour continua para Ollantaytambo, uma antiga fortaleza 
inca composta por numerosos templos e varandas que se elevam 
majestosamente sobre o vale. 

 

    
Dia 5 - Cusco - Lima - Retorno a Casa (C) 
Translado ao aeroporto para tomar o vôo a Lima e depois abordar o vôo de 
conexão de regresso a casa 

 

    
FIM DOS NOSSOS SERVICOS 

    
O Preço do Tour inclui: 
•  Todos os traslados aeroporto - hotel - aeroporto. 
•  Todas as excursões e visitas listadas. 
•  Serviços de motoristas e guias qualificados. 
•  A Excursão a Machu Picchu é no Trem Vistadome. 
•  Todos os traslados, bilhetes de trem e ônibus necessários para a operação do itinerário. 
•  Todas as entradas aos lugares visitados. 
•  Hospedagem nos hotéis indicados. 
•  Café da manhã diário e refeições detalhadas no itinerário. 
•  Kit de boas-vindas com mapas e lista de restaurantes sugeridos. 
•  Traslado de bagagem a aeroportos e hotéis. 
•  Custos por serviços em hotéis incluídos. 
•  Números de telefone de emergência disponíveis às 24 horas do dia. 
    
Não inclui: 
•  Imposto de saída nos vôos nacionais: Lima $ 7.40, Cusco $7.40. 
•  Imposto de saída nos vôos internacionais: $31.00 
•  Gastos pessoais como ligações telefônicas, lavanderia, extras nos hotéis, etc. 
•  Gorjetas aos guias, garçons e ajudantes. 
•  Serviços não listados no itinerário. 

 


