
 

 

Dia 02 – 11/jan/23 (quarta-feira) BRASIL | ARGENTINA 861 km 

Dia 03 – 12/jan/23 (quinta-feira) SALTA | SAN SALVADOR JUJUY 861 km 

MACHU PICCHU 

10 de janeiro 2023 

 

 

Em horário informado pela agência de viagens, embarque em Lages SC e viagem para São 

Miguel do Oeste SC, possíveis embarques em Pato Branco e Francisco Beltrão PR. Pernoite em 
São Miguel do Oeste/SC. 

 

 

Os passageiros de São Miguel do Oeste/SC, embarque na garagem da empresa Santa Helena 

Turismo as 08hs00min. Solicitamos a chegada com 1h de antecedência para conferencia de 

documentação e acomodação de bagagens. Após embarque, viagem a Dionísio Cerqueira/SC 

para tramites de aduana e conferencia de documentação para saída do Brasil e entrada na 

Argentina e continuação de viagem. Almoço em El Dorado na província de Missiones. Pernoite 

em deslocamento. 

Às 08hs tomaremos café da manhã em Joaquín Víctor González, Salta, Argentina. Região rica 

em madeira e vegetação composta por florestas. O clima é quente e úmido semelhante ao 
pantanal. Às 12hs chegada e hospedagem em San Salvador de Jujuy, cidade ao noroeste da 

Argentina, é a capital da província de Jujuy, conhecida também como o portal para a 

Cordilheira dos Andes. Pernoite em San Salvador de Jujuy. 

 

 

Café da manhã às 06hs e check-out no hotel. Continuaremos a TRAVESSIA DA CORDILHEIRA 
DOS ANDES. Faremos uma parada panorâmica na MONTANHA DAS SETE CORES às 

08hs30min, a natureza levou 600 milhões de anos para esculpir e colorir as montanhas de 

quebrada de Humahuaca, na província de Jujuy, na Argentina. Geólogos consideram a 

Montanha das Sete Cores, símbolo de Humahuaca, uma verdadeira memória da Terra. 

Tesouro geológico, ela conserva as marcas de cada fratura e de cada época. Às 11hs30min 

faremos uma parada para apreciar as SALINAS GRANDES; um grande deserto de sal 

localizado no centro-norte da Argentina e com uma área de 6.000 km², Salinas Grandes é o 
maior salar da Argentina, por isso possui importância industrial para a extração de minas de 

sódio, potássio e lítio. Às 15hs faremos a imigração e aduana Argentina / Chile (Paso Jama). 

Continuação da viagem. Chegada à capital do deserto do Atacama às 19hs para pernoite em 

São Pedro de Atacama. 

 

 
SÃO PEDRO DO ATACAMA / GEISERS DEL TATIO (Incluído) – Um dos passeios mais 

impressionantes da região, os Gêiseres del Tatio. Considerados por muito com um dos cinco 

mais importantes do mundo, esta região  surpreende pela beleza cênica e pelos 

impressionantes jorros de água fervente e fumaça que brotam do solo. O tour começa às 

04hs30min da manhã, pois é ao nascer do sol que os gêiseres alcançam sua maior atividade. 

Depois de caminhar pelo campo de gêiser e de visitar as poças de barro fervente, parada nos 

três maiores gêiseres do complexo, com mais de 10 metros de diâmetro. A água destes 
gêiseres é recolhida por canais e conduzida a uma piscina de pedra, onde quem desejar 

poderá desfrutar de um revigorante banho termal. Está incluído um café da manhã durante a 

estada nos gêiseres. No retorno a San Pedro, seguiremos viagem para a cidade de Iquique, 

com parada para almoço em Calama. Nesse dia passaremos pelos lugares mais áridos do 

Dia 05 – 14/jan/23 (Sábado) SAN PEDRO ATACAMA | IQUIQUE 483 km 

Dia 04 – 13/jan/23 (sexta-feira) SAN SALVADOR JUJUY | ATACAMA 577 km 

Dia 01 – 10/jan/23 (terça-feira) LAGES SC | SÃO MIGUEL DO OESTE SC 435 km 



Dia 06 – 15/jan/23 (domingo) IQUIQUE CHILE | PUNO PERU 734 km 

Dia 07 – 16/jan/23 (segunda-feira) PUNO PERU | PASSEIOS 387 km 

Dia 11 – 20/jan/23 (sexta-feira) MACHU PICCHU | CUSCO PERU 88 km 

mundo (Deserto do Atacama). Chegada em Iquique no final da tarde. Noite Livre. Pernoite em 

Iquique Chile. 

 

Após Café da manhã e check-out às 06hs45min, seguiremos para o ZOFRI (Zona Franca) 

para compras. Às 13hs continuação da viagem para o Peru. Às 19hs faremos aduana do Chile 

para Peru (paso de fronteira Chacalluta/Chile para Santa Rosa/Peru). Continuação de viagem 

e inicio do altiplano andino Peruano; sendo a área mais extensa de planalto no planeta com 
exceção do Tibete. Pernoite em deslocamento. 

Chegada as 07hs na Cidade de Puno, conhecida como a capital folclórica do Peru devido à sua 
riqueza de expressões artísticas e culturais, principalmente a dança, mas o que atrai mais 

turista é o Lago Titicaca e as exóticas ilhas flutuantes dos Uros. Após o café da manhã 

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. Após passeio retornaremos a Puno, almoço e entrada no 

hotel. Restante do dia e noite livre. Pernoite em Puno. 

 

 

Às 07hs iniciaremos viagem para a Capital Inka (Cusco), conhecida como umbigo do mundo e 
a terra dos antigos Incas, uma incrível civilização que soube dominar sua agreste geografia e 

conviver em harmonia com os rios, o sol, a serra e a selva do Peru, o mar e o clima da costa 

peruana, as montanhas e o clima frio e seco dos Andes, adequando-se ao seu ambiente e 

sobrevivendo graças aos generosos frutos da Pachamama (Mãe Terra). Chegada à tarde, 

check-in e tarde livre no hotel. À noite como opção, jantar com Show no Don Antonio. 

Pernoite em Cusco. 

 
 

Às 09hs saíremos para visitar os principais sítios arqueológicos próximos à cidade de Cusco 

(Boleto turístico incluso). SACSAYHUAMANN, QENQO, TAMBOMACHAI, QORICANCHA e a 

exuberante CATEDRAL de Cusco. Retorno à cidade de Cusco e tempo livre para almoço. À 

tarde visitaremos a 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. Pernoite em Cusco. 

 

 

Após o café da manhã, saída às 09hs em direção ao Vale Sagrado dos Incas. Em uma estrada 

encravada entre as montanhas e acompanhada 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. Finalizaremos nosso passeio embarcando em um 

trem com destino ao povoado de Águas Calientes. Recepção na estação de trem local e 

deslocamento ao hotel. Noite livre. Pernoite em Aguas Calientes. 

Após café da manhã no hotel embarcaremos em micro-ônibus para subida até a cidade de 

Dia 08 – 17/jan/23 (terça-feira) PUNO PERU | CUSCO PERU 387 km 

Dia 09 – 18/jan/23 (quarta-feira) PASSEIOS LOCAL EM CUSCO Bus local 60 km 

Dia 10 – 19/jan/23 (quinta-feira) PASSEIOS EM CUSCO + TREM MACHU 120 km 



 

 

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. Pernoite em Cusco. 
 

 

Manhã livre. Após meio dia seguiremos viagem até Rio Branco/AC, cidade bastante úmida, 

com chuvas e calor intenso o ano todo, Rio Branco fica na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e 

Bolívia. Atualmente, o Acre tem fuso horário de uma hora a menos em relação a Brasília. 

Pernoite no ônibus em deslocamento. 
 

 

Após tramites de fronteira Peru / Brasil, seguiremos até Rio Branco/AC e daremos entrada no 

hotel selecionado. Restante da tarde livre. Pernoite em Rio Branco/AC. 

 

 

Após café da manhã seguiremos viagem a Porto Velho/RO. Entrada no hotel e noite livre. 
 

 

Após café da manhã seguiremos a Campo Grande/MS. Pernoite no ônibus. 

 

 

Chegada final da tarde e entrada no hotel selecionado. Noite livre. 
 

 

Após café da manhã iniciaremos viagem a São Miguel do Oeste/SC para finalizar nossa 

viagem. 

 

OBS.: Todos os horários descritos no roteiro são apenas orientativos, podendo ocorrer 
mudanças de horários, atrasos ou antecipações, bem como cancelamento de excursões não 

realizadas decorrentes de condições atmosféricas, catástrofes naturais, decisões 

governamentais, greves e outros casos fortuitos ou de força maior a vontade da Operadora. 

 

INCLUI NO VALOR DO 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; 

Dia 12 – 21/jan/23 (sábdo) CUSCO | VIAGEM BRASIL FRONTEIRA 700 km 

Dia 13 – 22/jan/23 (domingo) FRONTEIRA PERU / BRASIL | RIO BRANCO 348 km 

Dia 14 – 23/jan/23 (segunda-feira) RIO BRANCO | PORTO VELHO 509 km 

Dia 15 – 24/jan/23 (terça-feira) PORTO VELHO RO | CAMPO GRANDE 2.165 km 

Dia 16 – 25/jan/23 (quarta-feira) CAMPO GRANDE MS 

Dia 17 – 26/jan/23 (quinta-feira) CAMPO GRANDE | SÃO MIGUEL DO OESTE 950km 



 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 INCLUI NO VALOR DO PACOTE:  

 
 Alimentação (média de USD 30,00/dia); 

 Gorjetas a guias e motoristas locais entregue para guia acompanhante no dia do 

embarque (R$ 60 por passageiro); 

 Despesas pessoais; 

 Compras de lembranças e artesanatos locais; 

 Extras nos hotéis, bebidas, documentos e vistos quando necessário; 

 Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens; 

 Serviço de mensageiros nos hotéis; (Carregadores de malas); 

 Eventuais pernoites extras que não estejam descritas na programação; 

 Passagem aérea de retorno antecipado ou não e em qualquer situação (Por se tratar 

de viagem rodoviária); 

 Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja 

expressamente citado como incluído no roteiro; 

 Tudo que não constar como incluído. 

 

A Santa Helena Turismo, Vatimbora viagens e os hotéis não se responsabilizam por 

valores, objetos e equipamentos, salvo aqueles que são entregues à guarda do Hotel. 

 
Eventualmente, se por algum motivo alheio a vontade da Vatimbora viagens, a mesma 

poderá substituir algum hotel acima, por outro da mesma categoria sem prejuízo aos 

passageiros. 

 

SANTA HELENA TURISMO E VATIMBORA VIAGENS não se responsabiliza por danos 

pessoais, perdas ou inconveniênciasno itinerário, atrasos, cancelamentos como resultado de 
desastres naturais,quarentena, greves, distúrbios civis, restrições governamentais ou outras 

circunstâncias além do nosso controle. 

 

SANTA HELENA TURISMO E VATIMBORA VIAGENS se compromete a fornecer os serviços 

contratados de acordo com oitinerário, desde que não existem circunstâncias que põem em 

perigo a integridadedos passageiros. Em qualquer caso, nós nos reservamos o direito de 

modificar oucancelar qualquer itinerário, para que os passageiros possam continuar a viagem. 
 



 

 

 

 

VALOR POR PESSOA: R$ 14.990,00 (Quatorze mil novecentos e noventa reais); 

            U$   2.780,00 (Dois mil setecentos e oitenta dolares). 
 

ATENÇÃO:  

10% DE DESCONTO. QUANTIDADE DE POLTRONAS PROMOCIONAIS LIMITADA. 
 

 (*) bebê de 00 a 02 anos paga somente taxas de embarque aeroportuárias e/ou 

governamentais e deverá viajar no colo dos pais. 

(**) Criança de 02 a 08 anos paga 80% do valor em DUPLO e deverá se hospedar como 

terceira pessoa com 02 adultos que paga valor integral. 

(***) Criança acima de 08 anos deverá pagar o valor integral e poderá se hospedar em apto 

duplo ou triplo com 1 ou 2 adultos 
(****) Quarto triplo venda unicamente sob consulta de disponibilidade. 

 

 

 

Valores válidos para no mínimo 25 pagantes 

Parcelamento: Adesão até 31/12/2022: 1 + 12 vezes. 
 

 

 
 PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO (com vencimento 6 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. 

 
 O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação 

informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer 

reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira 

responsabilidade do passageiro. 

 

INVESTIMENTO 

CONDIÇÕES COMERCIAIS 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 


