
Machu Picchu e Lima 
 

 

Dia a Dia 

1º dia - Cusco 

Na sua chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. Entrega do Kit de 

Documentação, explicação detalhada da programação. Restante do dia livre para descansar e 

se adaptar à altitude. 

2º dia - Cusco/Machu Picchu/Cusco 

Visita a um dos centros energéticos mais importantes do mundo, Machu Picchu. Esta excursão 

é feita em trem e durante o trajeto teremos uma vista impressionante das paisagens do Vale 

Sagrado do Urubamba. Na chegada a Aguas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão em 

seu embarque no ônibus que o levará até a cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde 

você percorrerá cada recinto acompanhado por um guia turístico. Após a visita guiada, tempo 

livre para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No horário combinado, desceremos ao povoado 

de Aguas Calientes com almoço incluso. À tarde, embarque no trem para retornar a Cusco. Na 

sua chegada nossos colaboradores estarão esperando na estação para levá-lo até seu hotel. 

3º dia - Cusco/Lima 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Lima. Na sua 

chegada, recepção por nossos colaboradores e traslado ao hotel. 

4º dia - Lima 

Manhã livre. E a tarde visitaremos a parte moderna e a parte colonial da cidade de Lima “A 

cidade dos Reis”, começando pelos distritos de Miraflores e San Isidro, onde passaremos por 

uma construção pré-inca por volta de 1200 anos de antiguidade. Em seguida dirigimos ao 

Centro histórico, onde conhecerá a Praça Maior onde estão o Palácio do Governo, O Palácio do 

Arcebispo, a Prefeitura e a Catedral. Faremos uma parada no Museu do Chocolate e Pisco para 

realizar uma pequena degustação. Em seguida visitaremos o convento de Santo Domingo, 

declarado o patrimônio cultural da humanidade e onde estão os restos de nossos santos 

patronos São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima. Para finalizar, conheceremos o Museu 

Larco, que possui a insuperável coleção privada de Tesouros do Antigo Perú e inspira seus 

visitantes a descobrir, compreender e desfrutar dos mais de cinco mil anos de história do 

antigo Perú através de mais de 45.000 peças. 

5º dia - Lima 

Manhã livre. No final da tarde, você vai visitar o impressionante Circuito Mágico das Águas, o 

maior complexo de fontes do mundo, razão pela qual conseguiu o Recorde do Guinness Book. 

A principal fonte, chamada a "fonte mágica" lança um jato de água que chega a uma altura de 

80 metros. Também sugerimos "o túnel das surpresas" de 35 metros de comprimento, a "fonte 

das crianças" que tem um irresistível sistema de água para brincar, ou a fonte do "labirinto de 

sonho”. 

6º dia - Lima 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto e embarque em seu voo internacional. 

 


