
» GRUPO MÍSTICO - SEMANA SANTA COM AÉREO

Machu Picchu Místico - Semana Santa 

Com Aéreo - Voando AVIANCA

Período: de 15 a 20 de Abril de 2019

Acompanhado pelo Xamã, nosso guia místico e
esotérico, você contará com explicações
místicas e espirituais a respeito das entidades
dos Incas, Pachamama (Mãe Terra), Inti (o deus
Sol), os Apus (Espíritos da Montanha) e todos os
demais elementos místicos que circundam a
civilização Inca. Terá contato com as histórias
que talham a cultura de amor e íntima ligação
com o cosmos que os Incas possuem. Com
momentos de meditação, você terá um encontro

consigo mesmo de uma forma jamais experimentada. 

ROTEIRO

1° dia - 15/04/2019 - Chegada em Cusco - Capital Arqueológica das Américas 
 
Quando seu voo chegar à Cusco, nossa equipe estará esperando no aeroporto e vai levá-lo diretamente ao seu
hotel escolhido. 
 
Lá será servido um chá de boas-vindas feito com folhas de coca. A chegada a Cusco será marcante, pois é uma
cidade que está entre as montanhas da Cordilheira dos Andes e a uma altitude de 3.400 metros acima do nível do
mar. 
O chá vai ajudá-lo na adaptação à altitude. 
 
Nossa equipe vai lhe apresentar uma série de lugares interessantes para visitar e programações na cidade, além
da localização de restaurantes, casas de câmbio e os melhores lugares para comprar. 
 
Também serão passadas informações importantes sobre a altitude e a aclimatação. Devido a isso recomendamos
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que você permaneça no hotel ao longo deste dia descansando, e após algumas horas começar a fazer pequenas
caminhadas pelo entorno. 
 
Dicas Importantes: 
 
1 - Aproveite para conhecer o Centro Qosqo de Arte Nativa. Às 18h acontece um show de música e dança típica!
Vale a pena conferir para aproveitar desde o início sua estada, Custo S./ 25,00 pagos na entrada. 
 
 
 
 
 
Pernoite: Cusco 

2° dia - 16/04/2019 - Templos Incas e Sítios Arqueológicos 
 
Após o café da manhã servido pelo hotel, conheceremos os Templos Incas e os Sítios Arqueológicos no entorno
de Cusco que são locais reconhecidamente poderosos. A história envolvendo cada um destes lugares remete a
experiências místicas que promovem a fuga das camadas mais superficiais da existência e o contato com
elementos mais profundos do Ser. 
 
Visitaremos a fortaleza de Sacsayhuaman com suas imensas pedras. Neste local ocorre a Festa de Inti Raymi (a
maior e mais festejada festa do Peru) no dia 24 de junho, o Solstício de Inverno, celebrando a origem mística do
Inca e o ano novo segundo o calendário incaico. A fortaleza é um local de grande acumulação de energia
cósmica, assim, haverá aqui a Meditação Principal que terminará com a caminhada até o local do Templo da Lua. 
         
 
Conheceremos outro sítio arqueológico e ponto energético conhecido como Q’enqo (labirinto em Quechua). Este
local ainda é cercado de mistérios, mas tudo indica que foi um dos santuários mais importantes da era inca. Uma
pedra central seria o lugar onde os adoradores de Inti (deus Sol) e Pachamama (deusa Mãe Terra) se prostravam
em adoração. Sacrifícios de llamas e seres humanos foram feitos na mesa cerimonial. 
         
Os ventos de paz interior sopram forte em nosso próximo destino. Pukapukara é um local especial para
meditações. E depois de Pukapukara visitaremos o mais importante centro de purificação espiritual e fertilidade.
Tambomachay (famosos Banhos Incas) é um importante local para purificação, onde ricas águas correm pelas
pedras cuidadosamente talhadas pelos Incas em canais e aquedutos. 
         
Faremos uma parada para o almoço, para em seguida conhecer Qorikancha, o Templo do Sol. Localizado dentro
da cidade de Cusco, a Igreja de São Domingos foi construída em cima das ruínas deste templo que foi um dos
mais importantes para os Incas. Teremos uma excelente introdução à cosmovisão Inca e ao funcionamento do
Mundo Espiritual Inca. Teremos um momento de meditação 
junto à fonte cerimonial na parte exterior do Templo do Sol, guiados por nosso Xamã vamos harmonizar nossa
existência em relação a Janaq Pacha, Kay Pacha e Ukhu Pacha, respectivamente Mundo Superior, Terreno e
Inferior. 
 
 
 
  
 
 
 
Pernoite: Cusco 

3° dia - 17/04/2019 - Tour Moray e Salineiras de Maras 
 
- Sairemos de Cusco de manhã para nos aprofundarmos mais na história e sabedoria Incaica. Nosso caminho é
em direção à região noroeste da cidade de Cusco, onde conheceremos o povoado, as Salinas de Maras e as
ruínas de Moray. 
 
A região montanhosa oferece à nossa breve viagem a possibilidade de apreciar impressionantes paisagens de
montanhas, picos nevados e zonas agrícolas. 
 
- Nosso primeiro ponto de parada é o povoado de Maras. Houve aqui, ao longo do período colonial, uma grande
comunidade jesuítica. Será possível apreciar o trabalho de artesãos no entalhe das portas de madeira das casas
dos sacerdotes. 
 
- Depois de conhecer o povoado, iremos rumo às Ruínas de Moray, a 7km de Maras, conhecer o laboratório
agrícola Inca. Aqui, os Incas faziam experimentos agrícolas com diferentes culturas de alimentos. A forma de
anfiteatro formada por terraços circulares (chamados de andenes) e construídos com pedras superpostas é capaz
de criar até 20 tipos de microclimas. Cada andene possui uma temperatura e umidade diferente, a profundidade
da estrutura é de cerca de 150 metros! 
 
- Por último, vamos conhecer as Salinas de Maras, um local extraordinário, de onde os locais extraem o sal há



cerca de dois mil anos. A água brota salgada e é armazenada em reservatórios construídos nas encostas da
montanha. O sal é um elemento importante na economia local desde o período do império Inca. 
 
  
 
 
Pernoite: Cusco 

4° dia - 18/04/2019 - Valle Sagrado dos Incas  
 
Está preparado para mais um dia inesquecível? Ótimo, vamos lá! 
 
O café da manhã será no hotel em Cuzco, e nossa equipe estará no aguardo do grupo para partirmos em uma
linda jornada pelo Valle Sagrado dos Incas. 
 
O percurso será ideal para apreciar a bela paisagem das montanhas e observar o caminho das águas do rio
Urubamba. Faremos uma breve parada no Mirador de Taray (Mirador Inca), sugerimos que o grupo aproveite para
tirar muitas fotos da Cordilheira Central. 
 
Em nosso caminho você terá uma excelente oportunidade para conhecer o artesanato local e visitar um pequeno
zoológico de animais andinos 
como as llamas, vicunhas e outros, ao longo do trajeto faremos uma parada com este intuito. 
 
A primeira parada será na colorida Pisac e suas ruinas. E dando prosseguimento ao intuito desta viagem, faremos
nossa meditação principal e nosso guia fará abordagens espirituais ao longo de todo o passeio a esta localidade.
A sabedoria agrônoma e astronômica desenvolvida aqui repassada por gerações e chega até nós neste momento
por meio da tradição oral dos Incas que até hoje permanece. 
 
Segundo alguns especialistas Pisac pode ser classificada como uma “Fazenda Real” do Inca Pachacutec. O sítio
arqueológico é muito grande, e encontram-se nele casas onde pessoas comuns ficavam alojadas quando iam até
Pisac pagar tributos por meio do trabalho. Há terraços de cultivo nas encostas das montanhas, locais cerimoniais
importantíssimos, cemitérios e depósitos. A elite Inca também tinha espaço em Pisac, protegida por muros de
contenção no caso de ataques. 
 
Depois de conhecer tudo haverá um momento livre muito importante, quando você poderá interagir com os
artesãos, lembrando que o artesanato é uma forma de transmissão da cultura através dos séculos, e desta forma
os artesãos possuem um patrimônio cultural tremendamente relevante. Aproveite para levar alguns exemplares
do trabalho! 
 
Vamos almoçar em Urubamba (Almoço Buffet Incluído e sem bebida). O local é um casarão do século XVIII que
fica à beira do rio Urubamba. A paisagem é belíssima e aqui vamos poder conhecer bem de perto os animais
mais importantes no cotidiano dos Incas, as Llamas e as Vicuñas, que estarão pastando do jardim. 
 
Seguiremos após o almoço para Ollantaytambo, uma cidade puramente Inca e que ainda é habitada. Aqui
conheceremos o Templo do Sol, que fica no topo da montanha, e para chegar até lá enfrentaremos 200 degraus!
Também é possível admirar a grandeza deste templo da parte de baixo. 
 
Depois de conhecer Ollantaytambo vamos para o Hotel. 
 
Dica: 
Para esta aventura, recomendamos que você prepare e leve apenas uma pequena mochila com roupa para a
noite no Valle Sagrado e para o dia em Machu Picchu, bem como levar também documentos, câmera fotográfica
e produtos de higiene pessoal. Para que a viagem aconteça de maneira mais confortável, deixe a maior parte de
sua bagagem no “Guarda-Volumes” do hotel em Cusco. 
 
 
 
 
Pernoite: Valle Sagrado dos Incas 

5° dia - 19/04/2019 - Machu Picchu  
 
 
 
 
 
Nossa equipe estará esperando a todos no horário combinado para visitar um dos centros energéticos mais
importantes do mundo e uma das 7 maravilhas do mundo moderno. 
 
Partiremos de Trem Expedition desde a estação de Ollantaytambo, um percurso de 1h45m em que estaremos
apreciando toda a beleza do Vale Sagrado às margens do Rio Urubamba, com uma vista de toda a natureza local
até a chegada em Aguas Calientes. 
 



Será uma experiência única e inesquecível, pois teremos um período de aproximadamente 03 horas para
desfrutar de Machu Picchu. 
 
Com nosso guia iremos ter uma explicação ampla e cheia de detalhes místicos e esotéricos de todos os pontos
da cidadela Inca de Machu Picchu e uma rápida meditação, pedindo permissão dos Apus (Espíritos da Montanha)
para a visita a este lugar tão sagrado aos Incas. (nenhuma cerimônia ou ritual poderá ser realizada neste local). 
 
Após a visita, voltaremos ao vilarejo de Aguas Calientes para embarcar em trem Vistadome, Primeira Classe, de
volta para Cusco. 
  
 
 
 
 
 
Pernoite: Cusco 

6° dia - 20/04/2019 - Cusco - Traslado ao Aeroporto 
 
Neste dia, você terá um late check-out no hotel de Cusco, então aproveite o tempo livre para curtir um pouco mais
da Capital Imperial dos Incas! 
 
Conforme agendamento prévio, nossa equipe estará à postos para levá-lo até o aeroporto. 
 
 
 
 

VALORES

PASSAGEM AÉREA

Cia Aérea: AVIANCA 
Trecho: SAO/LIM/CUZ/LIM/SAO 
 
Voos Previstos: 

 
 
Taxa de Embarque: BRL 351.73 
 

 
TURÍSTICA

 Single  Duplo  Triplo

 BRL 7839.00  BRL 6344.00  BRL 6196.00  

*Valor por pessoa*
 

Classe da passagem: ECÔNOMICA 

- Avianca - Classe: G - Voo: 916 
- Partida: Sao Paulo - Guarulhos (SP) - Seg 15/04 05:55 
- Chegada: Jorge Chavez, Lima-Callao, Peru - 08:50 
---------------------------------------------------------- 
- Avianca - Classe: G - Voo: 837 
- Partida: Jorge Chavez, Lima-Callao, Peru - Seg 15/04 11:00 
- Chegada: Cusco, Peru - 12:20 
---------------------------------------------------------- 
- Avianca - Classe: G - Voo: 846 
- Partida: Cusco, Peru - Sab 20/04 19:02 
- Chegada: Jorge Chavez, Lima-Callao, Peru - 20:29 
---------------------------------------------------------- 
- Avianca - Classe: G - Voo: 917 
- Partida: Jorge Chavez, Lima-Callao, Peru - Sab 20/04 22:00 
- Chegada: Sao Paulo - Guarulhos (SP) - 04:35 
---------------------------------------------------------- 



HOTÉIS INCLUSOS:

*Cusco - Hotel San Agustin El Dorado - 2019 (Standard) 
15/04/2019 até 18/04/2019 
Site do Hotel 
 
*Valle Sagrado - Hotel San Agustin Recoleta - 2019 (Standard) 
18/04/2019 até 19/04/2019 
Site do Hotel 
 
*Cusco - Hotel San Agustin El Dorado - 2019 (Standard) 
19/04/2019 até 20/04/2019 
Site do Hotel 
 
*Cusco - Hotel San Agustin El Dorado - 2019 (Standard) 
19/04/2019 até 20/04/2019 
Site do Hotel 
 

 

DIFERENCIAIS

A Machu Picchu Brasil oferece diversas vantagens que fazem toda a diferença para que sua viagem
seja inesquecível,  preservando sempre o conforto e segurança  dos nossos passageiros. 
 
Segue três diferenciais em relação a outras operadoras 
 
SEDE PRÓPRIA RECEPTIVA NO PERU 
 
- Temos uma equipe preparada e especializada no atendimento à brasileiros, desde a  recepção e
acompanhamento do aeroporto ao check-in no hotel com toda assistência. 
 
- Informações sobre a cidade dos melhores lugares a visitar, bares e restaurantes, lojas e
todos cuidados a serem tomados para um passeio tranquilo. 
 
- Telefone de Assistência 24 Horas (em português), para qualquer informação. 
 
- Qualidade total nos serviços 
 
- Escolha de Hotéis, Guias e parceiros que atendem nossos clientes, são selecionados pela Machu
Picchu Brasil com um rigoroso critério de análise 
 
- Como todos nossos serviços são realizados diretamente com hotéis e parceiros locais, evitando
assim intermediários, podemos oferecer o melhor Custo x Benefício para sua viagem 
 
- A única  empresa brasileira com registro nos ministérios de turismo no Brasil e no Peru 
 
Sendo a única empresa no Brasil com autorização de utilizar a Marca PERU em suas campanhas
publicitárias. 
  
 
 
PERSONALIZAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO 
 
- Nossos roteiros tem saída diárias, somente será necessário escolher a melhor data para sua
viagem que iremos estruturar seu roteiro 
 
- Roteiros personalizados conforme sua necessidade 
 
- Nossos serviços serão executados conforme as necessidades e preferências de nossos clientes,
tanto na forma de pacotes completos, serviços receptivos + reserva de hotéis, ou somente os

https://machupicchu.caribe.cc/solicitacao_forfaits/orcamento/61811
https://machupicchu.caribe.cc/solicitacao_forfaits/orcamento/61811
https://machupicchu.caribe.cc/solicitacao_forfaits/orcamento/61811
https://machupicchu.caribe.cc/solicitacao_forfaits/orcamento/61811


serviços terrestres 
  
 
 
SOMOS ESPECIALISTAS 
 
- Como nossa equipe trabalha somente com o Destino Peru, estamos sempre atualizados nas
informações a serem transmitidas aos nossos clientes 
 
- Roteiros estruturados para que nosso cliente aproveite o máximo de sua viagem , tendo tempo
suficiente para conhecer o lugar 
 
- Atendimento direcionado a cada cliente, atendendo suas necessidades individuais e ao seu bem
estar durante a viagem 
 
- Equipe  preocupada em deixar você com a melhor lembrança de um país repleto de tradições e
costumes milenares 
 
 
JUNTOS NUM SÓ DESTINO 
 
Machu Picchu Brasil

INCLUI

O QUE ESTÁ INCLUÍDO : 
 
Aéreo: 
- Passagens Aéreas Internacionais - Voando TACA/AVIANCA 
*15 ABRIL - SP > LIMA 
*15 ABRIL - LIMA > CUSCO 
*20 ABRIL - CUSCO > LIMA 
*20 ABRIL - LIMA > SP 
 
 
Hotéis: 
- 04 noites no hotel em Cusco com café da manhã 
- 01 noite no hotel no Valle Sagrado com café da manhã 
- 01 late check out em Cusco 
 
Traslados: 
- Traslados do aeroporto - hotel - aeroporto (semi privativo) 
- Traslados do Hotel - Estação de Trem - Hotel (semi privativo) 
- Bus de subida e descida - Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes 
 
Passeios: 
- Tour Cusco arqueológico com Guia Místico e Esotérico 
- Tour Valle Sagrado dos Incas com almoço com Guia Místico e Esotérico 
- Tour Moray e Salineiras de Maras com Guia Místico e Esotérico 
- Passeio em Trem Ollanta > Aguas Calientes (categoria turística - Expedition) 
- Passeio em Trem Aguas Calientes > Ollanta (categoria Primeira Classe - Vistadome) 
- Passeio em Machu Picchu com Guia Místico e Esotérico 
 
Ingressos: 
- Ingressos para todos sitios arqueológicos incluidos neste roteiro 
- Boleto Turístico Integral 
- Templo do Sol - Qoricancha - Salineiras de Maras 
- Ingresso de entrada em Machu Picchu 
 



Benefícios Machu Picchu Brasil: 
- Assistência 24 horas em português 
- Seguro 0 a 70 anos/assistência viagem (Cortesia Machu Picchu Brasil) 
- Concierge: apoiando durante toda a viagem 
 
 

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO : 
- Passagens Aéreas Nacionais 
- Alimentação não mencionada no Roteiro 
- Despesas Extras: Gorjeta, Lavanderia, Telefonemas e não Informados Acima

 

INFORMAÇÕES

O que não está incluso: 
- Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais 
- Alimentação não mencionada no Roteiro 
- Despesas Extras: Gorjeta, Lavanderia, Telefonemas e demais não Informados acima 
 
Formas de Pagamento 
1 - Pagamento à vista através de depósito em conta; 
2 - Pagamento em até 10x sem juros pagas com cartão de crédito. 
 
Documentação Necessária 
- Para entrar no país é necessário portar o seu RG original (documento de identidade),
em bom estado e com menos de 10 anos de emissão ou Passaporte, com validade
mínima de 6 Meses. 
- Não são aceitos documentos como: CRM, OAB, Carteira de Motorista, Certidão de
Nascimento ou qualquer outro documento de Classe. 
- Para Crianças e/ou menores de 18 anos, será necessário o preenchimento e
apresentação de uma autorização emitida pela Polícia Federal do Brasil. Clique aqui e
saiba mais. http://machupicchubrasil.com/viajar-para-o-peru-com-menor-de-idade/ 
- A Vacina Contra Febre Amarela não é Obrigatória, porém sugerida pelo Governo
Peruano. 
 
Tours / Passeios 
- Todos os nossos tours/passeios são feitos em sistema Regular, compartilhado com
outras pessoas. Normalmente este grupo é formado por até 15 pessoas (haverá casos
de no máximo 30 pessoas). 
- Devido às novas normas de transporte de bagagem na Peru Rail (trem), para o trecho
Cusco > Águas Calientes (Machu Picchu) > Cusco, somente é permitido o transporte
de uma mala de mão ou mochila (as malas maiores devem permanecer no hotel, em
Cusco). 
>> No transporte de trem: 1 bolsa ou mochila 5kg / 11lb e 62 polegadas lineares / 157
cm (altura + largura + comprimento) por pessoa. 
 
Seguro / Assistência Viagem 
- O Seguro / Assistência viagem incluso em nosso roteiros é válido para pessoas de até
69 anos. 
 
Passeios de Trem e Trilhas 

http://machupicchubrasil.com/viajar-para-o-peru-com-menor-de-idade/


A confirmação das reservas para as trilhas e trens dependerá do pagamento integral
dos serviços, bem como da disponibilidade de lugar nas empresas locais responsáveis
por sua execução. 
 
Alterações 
Pedidos escritos de alterações em quaisquer dos serviços são sujeitos à taxa de
serviço da contratada, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da alteração,
consulta de disponibilidade e eventual pagamento de diferença do preço. 
 
Caso as alterações e/ou acréscimos solicitados não possam ser confirmados pela
contratada ou não sejam aceitos pela(o) contratante, e este optar por desistir dos
serviços contratados, aplicam-se as condições previstas na cláusula seguinte. 
 
Cancelamento 
Pedidos escritos de cancelamento, por iniciativa do usuário: 
a) o usuário deverá providenciar, em tempo hábil, sua substituição por outro
participante, nas mesmas condições contratadas e, no caso de não haver contratado
apartamento individual, de igual sexo; ou 
b) acordar com a agência sua participação em outro programa, de qualquer tipo de
entendimento que satisfaça ambas as partes; ou 
c) não sendo viável a aplicação das hipóteses anteriores, perda, em favor da agência
dos seguintes percentuais sobre o preço da excursão excetuada a parte aérea: 
c.1) 10% - cancelamento a mais de 30 (trinta) dias antes do início da excursão; 
c.2) 20% - cancelamento entre 30 e 21 dias antes do início da excursão; 
 
> Percentuais superiores aos acima referidos, desde que correspondentes a gastos
efetivamente comprovados pela agência e pela EMBRATUR ou quem a substitua, ou
perante o consumidor, efetuados em decorrência da desistência do usuário -
cancelamento a menos de 21 dias do início da excursão.

IMPORTANTE

Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto
sujeitos a alteração sem aviso prévio.  
 
Após termos recebido a confirmação da reserva aérea. Efetivadas as confirmações de todos os serviços, o Cliente
receberá uma notificação com todos os detalhes explicitados, além do contrato de viagem.

TILANDSIA ADVENTURE ECOTOUR  
AVENIDA LINS DE VASCONCELOS, 3352 - , SÃO PAULO - SP - BRASIL Tel:(11) 2615-0743   
 


