
 

 

MACHU PICCHU  

Brasil | Argentina | Chile | Peru. 

Rodoviário: De 05 a 20 de janeiro de 2021. 
 

 

1º Dia – 05/01/2021 – Terça-Feira: Saída às 8h de SÃO MIGUEL DO OESTE para 

San Salvador de Jujuy. Embarque na garagem da empresa Santa Helena Turismo 

em São Miguel do Oeste com 1h de antecedência para conferencia de 

documentação e acomodação de bagagens. Dia e noite em transito. 

2º Dia – 06/01/2021 – Quarta-feira: SAN SALVADOR DE JUJUY: Chegada em San 

Salvador de Jujuy seguido de entrada no hotel. Restante do dia e noite livre. 

3º dia – 07/01/2021 – Quinta-feira: SAN SALVADOR DE JUJUY/ SAN PEDRO DO 

ATACAMA. Após o café da manhã seguiremos viagem passando por Purmamarca, 

pequeno vilarejo localizado aos pês da Cordilheira dos Andes (de onde pode-se 

avistar o famoso Cerro de Siete Colores). Continuação de nossa viagem, passando 

pela impressionante Cuesta Del Lipan (4.600m), Susques, O Salar “As Grandes 

Salinas” e Passo de Jama, já na divisa com o Chile (pausa para tramites 

aduaneiros). Neste ponto localiza-se a travessia da Cordilheira dos Andes, um dos 

pontos altos da nossa viagem até o vilarejo de San Pedro do Atacama. Pernoite. 

04º Dia – 08/01/2021 – Sexta-feira: SAN PEDRO DO ATACAMA / IQUIQUE. Saída 

às 4h da manhã em micro-ônibus para visitarmos o Geiser Del Tatio. Caminhada 

pelo Campo Geotermal para quem quiser tomar banho em piscina com água em 

temperatura entre 33 a 44 graus a uma altitude de 4200 metros. Após seguiremos 

viagem até Iquique, com parada para almoço em Calama. Nesse dia passaremos 

pelos lugares mais árido do mundo (Deserto do Atacama). Chegada em Iquique no 

final da tarde. Noite Livre. 

05º Dia – 09/01/2021 – Sábado: IQUIQUE / PUNO. Café da manhã e visita a Zona 

Franca para compras e almoço. 13h seguremos viagem a Puno, passando por Arica, 

cidade localizada no litoral norte do Chile. Tramites alfandegário e entrada no Perú 

por Tacna. Passando por Moquegua e posteriormente subindo em direção ao 

Altiplano peruano. 

6º dia – 10/01/2021 – Domingo: PUNO / LAGO TITICACA / LOS UROS: Chegada 

pela manhã. Após o café faremos a inesquecível excursão em barco a motor pelas 

águas do Lago Titicaca até as “Islas Flotantes” (ilhas flutuantes) de los Uros. Estes 

antigos habitantes do lago, conhecidos como a tribo UROS que até falam Aymaras 

(língua indígena), construíram suas próprias “islas” (ilhas) agregando periodicamente 

novas capas de um tipo de alga existente na zona conhecida como “totora” (Scirpus 

Totora), fibra vegetal da família do papiro. O mesmo material é utilizado na 

construção de casas e embarcações. Retorno a Puno, almoço e entrada no hotel. 

Restante do dia e noite livre. 



 

7º Dia – 11/01/2021 – Segunda-feira: PUNO / CUSCO. Após café da manhã saída 

para Cusco. Chegada a tarde e entrada no hotel. À noite como opção, jantar com 

Show no Don Antonio. 

8º Dia – 12/01/2021 – Terça-feira: TOUR EM CUSCO / CONJUNTO 4 RUINAS: 

Após café da manhã, saída para passeio na antiga Capital do Império Inca (cidade 

de Cusco e os arredores). Acompanhado de nosso guia de turismo local, visitaremos 

as quatro ruinas de Pucapucara, Kengo, Tambomachay e Sacsayhyaman. Retorno à 

cidade de Cusco e tempo livre para almoço. À tarde, visita à Catedral de Cusco e ao 

“Korichanca” conhecido como o Templo do Sol (hoje convento de Santo Domingo). 

Restante da tarde livre para compras e atividades pessoais. 

9º Dia – 13/01/2021 – Quarta-feira: CUSCO / VALLE SAGRADO / ÁGUAS 

CALIENTES: Após o café da manhã, saída em direção ao Vale Sagrado dos Incas. 

Em uma estrada encravada entre as montanhas e acompanhado pelo Rio 

Urubamba, ingressaremos em um vale de campos cultivados por diversos povoados. 

Visitaremos o Awana Kancha (museu vivo da cultura inca) e o colorido mercado de 

Pisac onde teremos tempo livre para compras de artesanato local. Após seguiremos 

em direção a Complexo Arqueológico de Ollantaytambo. Terminado nosso passeio, 

embarcaremos em um trem com destino ao povoado de Águas Calientes. Recepção 

na estação de trem local e deslocamento ao hotel. Noite livre. 

10º Dia – 14/01/2021 – Quinta-feira: ÁGUAS CALIENTES/ MACHU PICCHU/ 

CUSCO: Café da manhã no hotel e em seguida embarque em micro-ônibus para 

subida até a cidade de Machu Picchu. Acompanhado de guia local, faremos o 

recorrido pelas ruínas, onde o guia nos contará à história que envolve este mistério e 

encantador lugar. (Machu Picchu, também conhecida como a Cidade Perdida dos 

Incas, é uma fortaleza construída num desfiladeiro de difícil acesso e com uma visão 

estratégica de todo o vale).  Após a visita guiada teremos tempo livre para percorrer 

o lugar por conta própria, relaxar ou meditar. Em horário combinado, descida para a 

cidade de Águas Calientes. Em horário marcado, embarque em trem para retorno a 

Cusco. 

11º Dia – 15/01/2021 – Sexta-feira: CUSCO/ RIO BRANCO. Manhã livre. Após meio 

dia seguiremos viagem até Rio Branco. Pernoite no Ônibus. 

12º Dia – 16/01/2021 – Sábado: IÑAPARY / RIO BRANCO - Sábado – Após 

tramites de fronteira, seguiremos até Rio Branco e entrada no hotel selecionado. 

Restante do dia livre. 

13º Dia – 17/01/2021 – Domingo: RIO BRANCO / PORTO VELHO – Após café da 

manhã seguiremos viagem a Porto Velho. Entrada no hotel e noite livre. 

14º Dia – 18/01/2021 – Segunda-feira: PORTO VELHO / CAMPO GRANDE – Após 

café da manhã, seguiremos viagem a Campo Grande.  Pernoite no ônibus. 

15º Dia – 19/01/2021 – Terça-feira: CAMPO GRANDE – Chegada a tarde e entrada 

no hotel selecionado. Noite livre. 

16º Dia – 20/01/2021 – quarta-feira: CAMPO GRANDE / SÃO MIGUEL DO OESTE 

– Após café da manhã viagem a São Miguel do Oeste. Fim de nossos serviços. 

 



 

VALOR DO PACOTE POR PESSOA: R$ 10.300,00 (Dez mil e trezentos reais).  

 

 Em Aptos Duplos. Apto individual consultar valor;  

 ENTRADA: 15% para confirmação da poltrona e saldo em até 10 (dez) parcelas 

sem juros em cheque ou boleto bancário;  

 Tarifário com base em um nº mínimo de 25 (vinte e cinco) passageiros pagantes;  

 Todo o cancelamento da reserva (ou parte) está sujeita a penalidades ou custos 

administrativos; 

 

 

INCLUSO NO PACOTE:  

 Transporte em ônibus leito 2x1 Double Decker; 

  Serviço de bordo;  

 01 pernoite com café da manhã em San Salvador de Jujuy (AR);  

 01 pernoite com café da manhã em San Pedro do Atacama (CL);  

 01 pernoite com café da manhã em Iquique (CL);  

 01 pernoite com café da manhã em Puno (PE);  

 03 pernoites com café da manhã em Cusco (PE);  

 01 pernoite com café da manhã em Águas Calientes (PE);  

 01 pernoite com café da manhã em Rio Branco;  

 01 pernoite com café da manhã em Porto Velho;  

 01 pernoite com café da manhã em Campo Grande;  

 01 Passeio de barco as Ilhas Flutuantes;  

 Boleto turístico em Cusco;  

 City tour em Cusco com conjunto de 4 ruínas;  

 Visita a Catedral de Cusco e Qoricancha (Templo do Sol) com entradas inclusas;  

 Excursão ao Vale Sagrado dos Incas;  

 Trem ida e volta a Águas Calientes;  

 Traslado IN/OUT em PUNO;  

 01 café extra em PUNO;  

 Traslado IN/OUT em CUSCO; 

 Entrada a Machu Picchu;  

 Guia local em Machu Picchu;  

 Bus para subida a Machu Picchu;  

 Traslado Ollanta/Cusco;  

 Visita a Machu Picchu com entrada;  

 Excursão aos Geysers del Tattio com entradas;  

 Seguro internacional;  

 01 sacola de viagem. 

 

NÃO INCLUSO:  



 

 Extras de caráter pessoal;  

 Passeios, ingressos, refeições ou qualquer item não mencionado nas inclusões;  

 Bebidas nas refeições;  

 Propinas, gorjetas ou despesas com maleteiros;  

 Retorno antecipado (aéreo ou rodoviário). 

 

 A SANTA HELENA TURISMO não se responsabiliza por danos pessoais, 

perdas ou inconveniências no itinerário, atrasos, cancelamentos como 

resultado de desastres naturais, quarentena, greves, distúrbios civis, 

restrições governamentais ou outras circunstâncias além do nosso controle.  

 

 A SANTA HELENA TURISMO se compromete a fornecer os serviços 

contratados de acordo com o itinerário, desde que não existem circunstâncias 

que põem em perigo a integridade dos passageiros. Em qualquer caso, nós 

nos reservamos o direito de modificar ou cancelar qualquer itinerário, para 

que os passageiros possam continuar a viagem em segurança. 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO (com vencimento de 6 (seis) meses 

após o retorno da viagem) ou cédula de identidade com menos de 10 anos de 

emissão; 

 Vacina contra a Febre Amarela (Certificado Internacional); 

 Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de 

autorização judicial (por parte do pai ou mãe que não irá viajar), emitida pelo 

Juizado de Menores da Polícia Civil ou em cartório com reconhecimento de 

assinatura por VERDADEIRO. Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a 

autorização do pai e da mãe para algum responsável viajando com o mesmo. 

NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO.   

 A conclusão do roteiro e os horários previstos neste roteiro são passíveis de 

alterações dependendo das aduanas ou ocorrências climáticas e mecânicas 

ou atrasos de trânsito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato: (49) 3622 0227 / 99819 2500 / (49) 99129-6053 / (55) 99642 0237 

E-mail: contato@santahelenaturismo.com.br          www.santahelenaturismo.com.br 

Rua XV de novembro, 998 – Centro de São Miguel do Oeste/SC. 

mailto:contato@santahelenaturismo.com.br
http://www.santahelenaturismo.com.br/

