
 

 

MACHU PICCHU   
PERU – BOLIVIA – CHILE – ARGENTINA   

 
 

Período:  
de 06 à  21 OUTUBRO  2022 
Preço:  
Valor por pessoa em Qto DBL_______________________________________ U$S 2.230,00 
Valor por pessoa em Qto SGL_______________________________________ U$S  2.875,00 
Forma de Pagamento:  
A vista 3% de desconto  
Parcelamento cheque ou boleto, até a data da viagem  
Cartões de credito Visa, Master Card e Hipercard em até 10 x sem juros  

Pacote Inclui:  
✓ Ônibus Doble Deck especial, Leito.  

✓ Acompanhamento guia coordenador bilingue credenciado no Cadastur 

✓ 10 pernoites de hotel 3*; 4* e 5 * com café da manhã 

✓ Guia local com transporte em Peru e Bolívia  

✓ Tour em Bolívia: City tour em La Paz, Vale da Lua e Tiwanaku 

✓ Tour em Peru: Em Peru Lago Titicaca, Bilhete turístico em Cusco (4 ruinas), Tour Moras 

e Moay; Vale Sagrado, Pisac e Ollantaytambo; Ticket de trem (ida e volta); Transporte 

até Machu Picchu; Ingresso a Machu Picchu; Taxas Aduaneiras e migratórias 

ROTEIRO:  
1º dia  - 06/10/22 quinta-feira -  Cidade De Origem / San Salvador de Jujuy  

Apresentação e embarque em ônibus especial da Serra Azul Turismo, com embarques em RS: 

Marau; Passo Fundo; Carazinho; Panambi; Ijuí; Entre Ijuís; São Luiz Gonzaga e São Borja, 

chegada prevista na Ponte da Integração São Borja/ Santo Tomé ao meio dia, tempo para 

trocar dinheiro e almoçar, após tramites de aduana e migrações, continuando viagem via 

Corrientes capital, parada para jantar em Resistencia, província do Chaco, 1ª Noite em 

Transito.   

2º dia – 07/10/22 sexta-feira – San Salvador de Jujuy 

Pela manhã, parada técnica para café da manhã em General Güemes, continuando viagem até 

San Salvador de Jujuy, chegada prevista ao meio dia, check in hotel e restante do dia livre para 

curtir a cidade. 1ª pernoite em Hotel  

3º dia -08/10/22 Sábado – San Salvador de Jujuy / La Quica / (Bolívia)   

07:00 h após a café da manhã, check out hotel e embarque para subir a Cordilheira dos Andes 

rumo a Bolívia via Paso Fronteiriço La Quiaca / Villazon, Parada para Janta em Tupiza , 2ª Noite 

em Trânsito    

 

 

 

 



 

 

4º dia –09/10/22 Sábado La Paz (Bolívia) 

Chegada prevista 08Hrs. Após o café da manhã começaremos a realizar nosso City Tour Com 

nosso guia local pela Capital Boliviana, visitaremos o centro histórico, Catedral Nossa Senhora 

de La Paz, São Francisco, Praça de Armas, os teleféricos 3 líneas, Valle de La Luna. Após check 

in hotel e pela tarde, libre para compras no mercado das bruxas como é conhecido e pela noite 

sugerimos jantar show com danças típicas. 2ª Pernoite em Hotel    

5º dia -  10/10/22- domingo – Tiwanaku / Puno  

08:00 hrs após café da manhã, check out hotel e junto com nosso guia local realizaremos o 

Tour em Tiwanaku, civilização pré-colombiana, o surgimento do homem Americano, 

visitaremos o templo palácios construções em pedra da cultura Aymara, que se desenvolveu 

desde o ano 1500 AC até 1200 DC.  Após tempo para almoço, posterior saída a Puno (Peru) 

passando por migrações. 3ª Pernoite em Hotel  

6º dia  - 11/10/22 Segunda-feira – Puno, Lago Titicaca / Cusco  

Após café da manhã, check out do hotel e translado até o Lago TITICACA, com 

aproximadamente 3800 msnm, com uma extensão de 8300 Km², é o lago navegável mais alto 

do mundo fica localizado na fronteira entre o Peru e Bolívia. Neste passeio conheceremos Os 

Uros, Povo originário que habitam esta região de Peru e Bolívia em Ilhas Flutuantes. Após 

embarcaremos com destino a Cusco, previsão de chegada ao hotel, final da tarde. Check in 

hotel e restante do dia livre. 4ª Pernoite de hotel 

7º dia - 12/10/22 – Terça feira Cusco (Peru) 

08:00 h após café da manhã, faremos as visitas aos templos Situados na capital do Império 

Inca, a cidade de Cusco e seus arredores. Entre estes visitaremos a o complexo arqueológico 

de Q’enqo, a fortaleza Inca de Sacsayhuaman e Puka Pukara, Koricancha o Templo do Sol, 

Plaza de Armas, e a Catedral. Restante do dia livre e a noite sugerimos jantar show típico (Não 

incluso) 5ª pernoite em Hotel 

8º dia - 13/10/22–Quarta-feira – Cusco / Maras e Moray 

Após café da manhã em horário a combinar, vamos embarcar em transporte local com nosso 

guia para realizar o tour em Maras e Moray, a 50 km de Cusco e a 3500 MSNM, A principal diz 

que Moray foi um laboratório agrícola experimental Inca, onde eles conseguiam simular 

diferentes microclimas e produzir uma variedade enorme de produtos. Com isso, os Incas 

desenvolveram novas variedades de alimentos, Já Maras, é conhecida por suas Salineiras, 

minas de sal que existem desde os tempos dos Incas. A água salgada vem das montanhas 

próximas e se acumulam em poças. Com a evaporação, os blocos de sal podem ser minerados 

e a venda do produto é a principal fonte de renda da região. Retorno ao hotel e Restante da 

tarde e noite Livre. 6ª Pernoite de Hotel. 

9º dia – 14/10/22 Quinta-feira – CUSCO  / OLLANTAYTAMBO / AGUAS CALIENTES 

Após café da manhã, check out do hotel, vamos deixar nossas malas no hotel e levaremos 

junto uma sacola de mão com muda de roupas pois iremos pousar na cidade de Águas 

Calientes, mas antes realizaremos as visitas ao Vale Sagrado dos Incas, no caminho 

apreciaremos o Rio Urubamba, com o vale de campos cultivados, visitaremos o Awana Kancha 

(museu vivo da cultura inca), e o colorido mercado de Pisac, com tempo livre para observar os  

 

 



 

 

nativos e seu estilo de vida, seus artesanatos, realizar compras, continuando até o povoado de 

Urubamba. Finalmente, visitaremos a parte inferior do complexo arqueológico de 

Ollantaytambo. Na parte alta, levanta-se um impressionante centro cerimonial do culto da 

água e uma fortaleza que vigiava o acesso à parte inferior do vale. Atualmente é um 

interessante povoado de origem incaico com notáveis canais e ruas empedradas do tempo dos 

Incas. A tarde embarque no trem até Aguas Calientes. Chegada e hospedagem no hotel. 7º 

pernoite hotel 

10º dia – 15/10/22 Sexta-feira – Machu Picchu / Cusco 

Dia tão esperado, após o café da manhã, acompanhados com nosso guia local visitaremos o 

lugar mais emblemático da civilização Inca, Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, como 

chamada pelo redescobridor, o professor norte-americano Hiram Bingham, localizada no topo 

da montanha a 2400 msnm. No local ingressaremos com nosso guia para desvelar os mistérios 

da velha montanha, após visitação, em horário a combinar após o almoço, embarque na 

estação de trem com destino a Cusco, chegada ao anoitecer. 8º pernoite hotel 

11º dia – 16/ 10 / 22-Sábado – Cusco / Iquique (Chile 

Manhã livre, em horário oportuno check out do hotel, tempo para almoço e em horário a 

combinar embarque no ônibus Serra Azul, com destino ao Chile, 3ª Noite em transito. 

 

12º dia  - 17/10/22 –Domingo –  Aduana Chacalluta / Iquique (Chile) 

07:00 h chegada ao Passo Fronteiriço de Peru e chile, na Aduana Chacalluta, tempo para 

tramites aduaneiros e migratórios, após parada para café da manhã em Arica, continuando a 

viagem, No final da tarde chegada em Iquique e check in no hotel, restante do dia Livre. 9ª 

pernoite em hotel.  

13º dia - 18/10/22 –Terça-feira – Iquique – Transito  

Café e manhã livre sugerimos visitar a cidade fantasma de Humberstone (opcional).. Às 11:00 

horas check out do hotel. Após sugerimos realizaremos um passeio de barco pelo oceano 

pacífico (opcional), pode se conhecer os leões marinhos, após almoço no Shopping Mall ZOFRI 

reconhecido em todo o país pelos preços baixos devido por ser Zona Franca. Às 21:00hrs após 

o jantar saída com destino a San Salvador de Jujuy, pernoite em Trânsito 

14º dia - 19/10/22 –Quarta-feira – Deserto de Atacama / San Salvador de Jujuy  

Durante a viagem realizaremos a travessia do deserto de Atacama, ao amanhecer chegada na 

Aduana Passo de Jama e parada para tramites aduaneiros, chegada prevista a San Salvador de 

Jujuy pela Tarde, acomodações no hotel e restante do dia livre. 10º pernoite de hotel. 

15º dia - 20/10/22–Quinta-feira – São Salvador de Jujuy / São Borja / Cidade de Origem  

08:00 hrs após café da manhã, check out do hotel e embarque com destino a cidade de 

origem, noite em Trânsito, chegada cidade de origem no dia 16º 21/10/22 pela tarde e fim de 

nossos serviços.  

 

NOTA IMPORTANTE 
A New Bblue Turismo reserva-se o direito de promover alterações que se fizerem necessárias quanto ao Itinerá-

rio, hotéis, serviços e passeios, sem prejuízo ao passageiro.  

Caso necessário, poderá também alterar a data e horário de embarque a fim de garantir transporte de melhor 

qualidade.  

Em se tratando de viagem de grupo fica estabelecido o número mínimo de 25 passageiros exigidos para confir-

mação da saída da viagem. 


