CAMINHO SAGRADO A MACHU PICCHU
08 dias / 07 noites
Caminhando com a mochila no ombro, a trilha não tem limites. O que viveremos aqui, também não. Percorreremos o Caminho Sagrado dos Incas em uma peregrinação ao nosso próprio interior. O assombro
estará detrás de cada pedra. A magia, escondida em todo o lugar. O que descobriremos no final do caminho pode ser mais do que esperamos ver.

Inclui:
Lima
 Traslados de chegada e saída
 01 Noite de hospedagem com café da manhã
 01 City tour (meio dia)
Cusco
 Traslados de chegada e saída (desde Aeroporto)
 City tour - Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuaman (meio dia)
 02 Noites de hospedagem com café da manhã
 Caminho Inca de 4 dias / 3 noites com pensão completa e equipamento para camping
Aguas Calientes
 01 Noite de hospedagem com café da manhã
 Retorno em Trem Expedition

Itinerário Detalhado
DIA 1: LIMA I INC: Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel. À tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade. Começaremos pelo Parque do Amor em
Miraflores, com uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista panorâmica da Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura Lima. Seguiremos à Praça
de Armas, onde encontraremos o Palácio de Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral caminharemos até o Convento de Santo Domingo, cujos corredores
foram transitados por São Martín de Porras e Santa Rosa de Lima no século XVII e onde atualmente estão sepultados seus restos.
DIA 2: LIMA/CUSCO I INC: CAFE DA MANHA
Traslado ao aeroporto para nossa saída a Cusco. Na chegada, assistência e traslado ao hotel. Resto do dia livre para aclimatação.

DIA 3: PISCACUCHO/HUAYLLABAMBA I INC: CAFÉ DA MANHA, ALMOCO E JANTAR
Comeҫa a grande aventura! Após a conduҫão passar pelo nosso hotel, passaremos por Ollantaytambo (2,792 mt. / 9,160 ft.) para realizar as últimas compras e depois de
dirigir-nos a Piscacucho (2,750 mt. / 9,022 ft.), no Km. 82 da via férrea, para ingressar à rede do Caminho Inca. Iniciaremos uma leve caminhada que servirá para aclimatarnos. Apreciaremos o belo nevado Verónica e chegaremos a um mirante natural desde onde apreciaremos à distancia o sitio arqueológico de Llaqtapata. Seguiremos até
nosso primeiro acampamento em Huayllabamba (3,000 mt. / 9,842 ft.)
Distância: 12 km. / 7.45 mi.
Tempo aproximado: 5-6 hrs.
Altitude máxima alcanҫada: 3,000 mt. / 9,842 ft.
Acampamento: Huayllabamba (3,000 mt. / 9,842 ft.)
Destaques: Vista panorâmica de Llaqtapata e do cume Verónica.
DIA 4: HUAYLLABAMBA/LLULLUCHAPAMPA/WARMIWAÑUSCA/PACAYMAYO I INC: CAFÉ DA MANHA, ALMOCO E JANTAR
Aproxima-se o dia mais intenso do Caminho Inca, asseguremo-nos de levar alguns doces extras em nosso bolso de mão para ter energia extra. Avanҫaremos através do Vale
de Huayllabamba enquanto observamos a mudanҫa ecológica ao passar da serra à puna. Em Yunca Chimpa nos prepararemos para o ascenso até Llulluchapampa (3,750
mt. / 12,303 ft.). Enquanto desfrutamos de um reparador snack, apreciaremos o Vale de Huayanay e nosso desafio do dia, a Abra de Warmiwañusca (4,200 mt. / 13,799
ft.), conhecida também como “De la Mujer Muerta”. Se somos afortunados, poderemos deleitar-nos com os belos beija-flores e pardais que habitam na zona. Finalmente,
descenderemos até nosso acampamento em Pacaymayo (3,600 mt. / 11,811 ft.) para almoҫar e descansar depois deste dia de desafios e espetaculares vistas.
Distancia: 11 Km. / 6.83 mi.
Tempo aproximado: 6-7 hrs.
Altitude máxima alcanҫada: 4,200 mt. / 13,799 ft.
Acampamento: Pacaymayo (3,600 mt. / 11,811 ft.)
Destaques: Passo de Warmiwañusca.
DIA 5: RUNCURACAY/SAYACMARCA/PHUYUPATAMARCA/WIÑAYWAYNA I INC: CAFÉ DA MANHA, ALMOCO E JANTAR
Hoje nos espera a maior carga arqueológica de nossa caminhada, será o dia mais longo mas também o que mais nos impressionará e com um menor grau de dificuldade.
Ascenderemos à Abra de Runcuracay (3,860 mt. / 12,664 ft.) onde visitaremos o complexo arqueológico do mesmo nome e continuaremos à cidadela inca de Sayacmarca
(3,580 mt. / 11,745 ft.) Depois do almoҫo, cruzaremos à Abra de Phuyupatamarca (3,700 mt. / 12,139 ft.) No lugar, apreciaremos o complexo inca melhor preservado de
todo o Caminho Inca, cujo significado é “sobre as nuvens”. Após um reparador descanso, continuaremos a Wiñaywayna (2,650 mt. / 8,694 ft.), complexo inca que nos
deixará boquiabertos com seus numerosos terraҫos agrícolas e seus setores religioso e urbano. Aqui finalizaremos este dia, acamparemos e teremos nosso jantar de
despedida. No lugar, conta-se com serviҫos higiênicos públicos com duchas quentes. Se não estivermos o suficientemente cansados, o qual duvidamos, existe um albergue
para jovens onde poderemos passar uns momentos antes de ir dormir.

Distância: 16 km. / 9.93 mi.
Tempo aproximado: 8 hrs.
Altitude máxima alcanҫada: 3,860 mt. / 12,664 ft.
Zona de Acampamento: Wiñaywayna (2,650 mt. / 8,694 ft.)
Destaques: Runcuracay, Sayacmarca, Phuyupatamarca e Wiñaywayna.
DIA 6: WIÑAYWAYNA/INTIPUNKU/MACHU PICCHU I INC: CAFÉ DA MANHA
Estamos a um passo de nosso objetivo principal. Levantaremos de madrugada para ascender por um estreito caminho de escadarias até o Intipunku ou Porta do Sol (2,720
mt. / 8,923 ft.) e ter uma vista de Machu Picchu (2,450 mt. / 8,038 ft.) que nos tirará o fôlego, podemos admirar o amanhecer e retratar este refugio inca à distância.
Descenderemos para realizar uma visita guiada da cidadela, onde teremos uma detalhada explicaҫão das diferentes áreas desta Maravilha do Mundo. Hospedaremo-nos
em um dos hotéis de Aguas Calientes ou Machu Picchu, o que nos permitirá mais tempo neste recinto.
Distância: 4km. / 2.48 mi.
Tempo aproximado: 2 hrs.
Altitude máxima alcanҫada: 2,720 mt. / 8,923 ft.
Destaques: Intipunku e Machu Picchu.
DIA 7: MACHU PICCHU/CUSCO I INC: CAFE DA MANHA
Manhã livre. Manejando o tempo, opcionalmente poderemos desfrutar novamente da energia e a mística que se respira na cidadela e realizar algumas atividades como
ascender até o Intipunku ou Porta do Sol, a entrada a Machu Picchu do Caminho Inca, ou ao Huayna Picchu, onde se encontra o templo da Lua. Realmente impressionante.
À hora programada, retornaremos de trem e seremos trasladados ao hotel. Hospedagem em Cusco.
DIA 8: CUSCO/LIMA I INC: CAFÉ DA MANHA
Na hora estipulada, saída ao aeroporto para a abordagem do vôo internacional.
Fim de nossos serviços

CATEGORIA
Confort

SGL

DBL

2.111,11

1.727,78

1.706,94

TPL

Turista

2.230,56

1.791,67

1.761,11

Turista Superior

2.354,17

1.851,39

1.819,44

Primeira

2.380,56

1.862,50

1.831,94

Primeira Superior

2.725,00

2.075,00

2.020,83

Luxo

3.551,39

2.506,94

2.466,67

Luxo Superior

3.834,72

2.673,61

2.561,11

Importante:
Recomendamos um dia livre adicional em Cusco para aclimatar-se melhor e realizar atividades de aventura como rafting , cavalgadas ou escaladas. Não opera em fevereiro.

Forma de pagamento:
À vista com desconto de 3% ou 35% de entrada em dinheiro + saldo em ate 5x sem juros nos cartões de crédito Visa ou MasterCard
NOTAS:
1. Apartamentos Standard; Serviços regulares; Valores por pessoa em dólares americanos nos apartamentos indicados;
2. Sujeito a alteração sem prévio aviso e a disponibilidade no momento da reserva;
3. Valores não incluem: ingressos ou entradas em parques, exceto quando mencionados;
4. Não nos responsabilizamos por: documentação de viagem;
5. Não válido para períodos de feiras e congressos;
6. Tarifa válida para venda individual. Não válido para grupos.

