DATA

ITINERÁRIO

Roteiro de Viagem
Grand Tour Inca
Saída: 02/01/2024 (04h de Terça –
Feira)
Retorno: 25/01/2024

1° dia - 02/01/2024 (Terça-Feira)
Saída de Crissiumal com destino a Cáceres/MT. Primeira noite em trânsito e segunda
em Hotel na cidade aqui mencionada.
Pernoite: Cáceres/MT (2.063 Km)
3° dia – 04/01/2024 (Quinta-Feira)
As 07h00 após o café da manhã rumo a Rio Branco/AC com primeira noite em trânsito
chegando na tarde/noite em Rio Branco.
Pernoite: Rio Branco/AC (1.750 Km)
5° dia – 06/01/2024 (Sábado)
City Tour Rio Branco/AC
Conheceremos a capital Acreana e seus belos lugares como a Passarela Joaquim
Macedo, o Calçadão da Gameleira, o Novo Mercado Velho, Palácio Rio Branco entre
outros.
Pernoite: Rio Branco/CA
6º dia – 07/01/2024 (Domingo)
Logo após o café da manhã cruzaremos a Fronteira Brasil/Peru. De um lado Assis
Brasil/AC e do outro lado Iñapari/PE. Nosso destino é Puerto Maldonado/PE onde
faremos o Pernoite.
Pernoite: Puerto Maldonado/PE (574 Km)
7º dia – 08/01/2024 (Segunda – Feira)
Após o café da manhã seguiremos Rumo a Cusco/PE berço da Civilização Inca.
Atravessaremos a Cordilheira dos Andes durante este trajeto poderemos avistar suas
belas paisagens.
Pernoite: Cusco/PE (478 Km)
8º dia – 09/01/2024 (Terça – Feira)
Cty Tour em Cusco/PE
Pela manhã, caminhada pela antiga capital do Império Inca, visitando os templos e
palácios incas como Koricancha, Catedral Plaza Mayor, Puka Pukara, Kenqo,
Tambomachay, Sacsayhuaman. Retorno ao Hotel, tempo livre para compras. Pernoite em
Cusco.
Pernoite: Cusco/PE

INCLUSOS E VALOR
18 diárias de Hotel em quartos duplos
ou triplos – 01 em Cáceres/MT – 02 em
Rio Branco/AC – 01 em Puerto
Maldonado/PE – 03 em Cusco/PE – 01
em Aguas Calientes/PE – 01 em
Paracas/PE – 01 em Arequipa/PE – 01
em Puno/PE – 02 em La Paz/BOL – 01
em Uyuni/BOL – 02 em Sucre/BOL – 02
em Santa Cruz de La Sierra/BOL.
Ônibus DD (2 Andares) Poltronas 2x1
Leito Máster.
City Tour Rio Branco no Acre.
Tranfers Locais em Cusco, Puno, La Paz,
Potosí, Sucre.
City Tour Cusco com Guia, ingressos e
transporte.
Tour Valle Sagrado com guia, ingressos,
Trem Inca Rail e ônibus
Ollantaytambo/Cusco.
Tour Machu Picchu com transporte,
guia, Trem Inca Rail e Ingressos.
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Tour Rainbow Mountain com transporte,
guia e ingressos.
Tour Islas Ballestas com guia, ingresso
e barco.
Tour Reserva de Paracas com
Transporte, guia e ingressos.
Passeio Bônus presente da Minuano
Viagens.
Sobrevoo Linhas de Nazca com Taxa do
Aeroporto, passagem de avião e guia.
City Tour Arequipa com guia, ingressos
e transporte.
Chivay e Canyon de Colca com guia e
ingressos.
Lago Titicaca, Ilhas Flutuantes e Ilha de
Taquile com guia, ingressos e
transporte fluvial.
City tour La Paz com transporte, guia e
ingressos.
Tour Salar de Uyuni com guia,
transporte e ingressos.
City Tour Potosí e Casa da Moeda com
transporte, guia e ingressos.
City Tour Sucre com transporte, guia e
ingressos.
Santa Cruz de La Sierra com
transporte, guia e ingressos.
Lanche, água mineral e café durante
toda a viagem.
Cobertor Soft.
Passeio Bônus surpresa.
Coordenador Minuano Viagem auxiliando
em todo o trajeto.
Obs.: Você não vai achar nada igual.
Únicas despesas lá são com sua
alimentação, você NÃO vai precisar

9º dia – 10/01/2024 (Quarta – Feira)
Valle Sagrado e Aguas Calientes
Após o café da manhã, iniciaremos a travessia do vale sagrado visitando o mercado
Pisac, Urubamba, Ollantaytambo. Nosso almoço será em Urubamba, e em seguida,
embarque no trem para Aguas Calientes. Logo após traslado ao hotel.
Pernoite: Aguas Calientes
10º dia – 11/01/2024 (Quinta – Feira)
Machu Picchu
Ao amanhecer (bem cedo) vamos de micro-ônibus ao Templo Sagrado de Machu Picchu.
Com guia especialista visitaremos a maravilhosa Cidade de Machu Picchu em uma
caminhada em um circuito clássico. A tarde voltamos para Aguas Calientes, almoço e
retorno a Cusco de Trem e Ônibus. Pernoite em Cusco.
Pernoite: Cusco/PE
11º dia – 12/01/2024 (Sexta – Feira)
Montanha do Arco-íris
Pela manhã embarcaremos rumo a Rainbow Moutain e começaremos a caminhar até
subirmos até 5.000 metros em uma bela vista da montanha das cores. Retorno a Cusco
para depois do jantar ir para a cidade de Pisco/PE.
(Obs.: Caminhada de Nível Difícil, não pelo trajeto mas pela altitude. Opcional a
cavalo cujo a taxa de passeio pode ser adquirida na hora).
Pernoite: Em trânsito
12º dia – 13/01/2024 (Sábado)
Pisco/PE, Isla Ballestas e Reserva de Paracas
Chegada à cidade de Paracas, acomodação em hotel para depois visitar a reserva de
Paracas e as Ilhas Ballestas, desertos, leões marinhos, pinguins, o lustre, uma bela visita
em uma das mais belas reservas do Peru.
Pernoite: Paracas/PE (912 Km)
13º dia – 14/01/2024 (Domingo)
Oásis de Huacachina e Linhas de Nazca
Saída em direção a Nazca/PE, parando nos mirantes. Visita a Huacachina, uma vila no
sudoeste do Peru, construída em torno de um pequeno oásis cercado por dunas de
areia. Está localizada na província de Ica, a cerca de cinco quilômetros da cidade de Ica,
no distrito de Ica. Após o almoço o sobrevoo de Nazca onde observaremos belos
desenhos feitos no deserto de Areia. Culturas ancestrais ou alienígenas que fizeram
essas figuras muito antigas. Após o jantar, seguimos para a cidade de Arequipa.
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pagar por ingressos e passeios. Somos
diferentes.
RG atualizado e Carteira Internacional
de Vacinação.
Valor por pessoa de R$ 10,920,00
parcelado em 24x (24x R$ 455,00) com
compra programada através de boletos
bancários. Primeiro boleto para o dia
10/07/2021 ou conforme a quantia de
meses que faltarem para o início da
viagem. No Cartão de Crédito em 12x de
R$ 910,00 a partir do momento da
inscrição. A viagem deve estar quitada
para o início da mesma.
Obs.: Para que a viagem aconteça
necessitamos um mínimo de 25
passageiros. A partir do momento da
compra em caso de desistência o
passageiro deverá vender seu pacote.
Reservamo-nos o direito de alterar a
ordem do itinerário para o melhor
andamento da viagem.

Pernoite: Em trânsito
14º dia – 15/01/2024 (Segunda – Feira)
City Tour em Arequipa/PE
Chegada à cidade de Arequipa. Após o café da manhã faremos um City Tour pela cidade
colonial de Arequipa, onde visitaremos a Catedral, Praça Principal, Mirantes, Campo,
entre outros. Tarde Tempo livre para compras ou curtimento na cidade colonial de
Arequipa.
Pernoite: Arequipa/PE (783 Km)
15º dia – 16/01/2024
Canyon de Colca e Chivay (Terça – Feira)
Saída do hotel às 5h00 com destino à localidade de Chivay, para apreciar o voo do
condor no Canyon Colca, o mais profundo do mundo com uma altura de 3.500 metros de
profundidade. Após almoço visita a igreja, fontes termais opcionais entre outros. Saída
para Puno Peru, chegada à noite,
Pernoite: Puno/PE (464 Km)
16º dia – 17/01/2024 (Quarta – Feira)
Lago Titicaca, Ilhas Flutuantes e Ilha de Taquile
Após o café da manhã faremos um passeio ao redor do Lago Titicaca em TuKi tuKi,
transportes bicicletas locais da região até o porto para embarcarmos no barco até as
Ilhas Flutuantes dos Urus, ilhas trançadas em Totora (juncos das plantas aquáticas do
lago). Um lindo passeio para ver e compartilhar os costumes, posteriormente visita a
Ilha Taquile, onde apreciaremos os artesãos nativos da Ilha que esperam com muito
carinho pelos visitantes. Logo após saída para a cidade de La Paz Bolívia, passando pela
fronteira de Desaguadero, chegada à noite,
Pernoite: La Paz/BOL (264 Km)
17º dia – 18/01/2024 (Quinta – Feira)
City Tour La Paz/BOL
Após o café da manhã, visitaremos a cidade de La Paz, reconhecida como uma das 7
cidades maravilhas do mundo. Seus precipícios, vales de argila, cultura, costumes,
cercada por montanhas cobertas de neve, no céu uma rede de teleféricos que são
usados como Transporte Urbano Metropolitano, tornam a visita fantástica. Resto da
tarde tempo livre para compras e visitas. À noite Opcional (show folclórico),
Pernoite: La Paz/BOL
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18º dia – 19/01/2024 (Sexta – Feira)
Salar de Uyuni
Saída cedo às 5h da manhã em direção ao fantástico Salar de Uyuni, conhecido como
uma das maravilhas naturais mais visitadas da América Latina. Visitamos Colchani onde
está localizado o processador de sal, artesanato, Ilha Incahuasi onde estão os maiores
cactos dos Andes no meio do maior deserto branco do mundo. Almoço no meio do Salar,
à tarde no Pôr-do-sol, um show em uma gama de cores.
Pernoite: Uyuni/BOL (547 Km)
19º dia – 20/01/2024
City Tour Potosí/BOL (Sábado)
Após o café da manhã, saída para a cidade de Potosí a 4000 metros acima do nível do
mar, tem fama de Vila Imperial ou Cidade Imperial. É uma das cidades mais antigas e
com mais história na América. Conhecida por seu desperdício de riquezas, em cuja
sombra surgiram centenas de igrejas, residências, palácios etc. Potosí foi a primeira
cidade mais populosa da América Latina. Declarada pela UNESCO em 1987 como
patrimônio cultural da humanidade. Visitaremos à Casa da Moeda, edifício considerado o
mais importante da arquitetura colonial boliviana. Posterior visita às catacumbas e
visita ao centro a pé, posteriormente saída para a cidade de Sucre.
Pernoite: Sucre/BOL (359 Km)
20° dia – 21/01/2024 (Domingo)
City Tour em Sucre/BOL
Após o café da manhã faremos o city tour pela cidade Sucre capital constitucional da
Bolívia, atualmente sede do Supremo Tribunal de Justiça e outros Órgãos Públicos,
Sucre conhecida como a cidade branca, devido à cor de seus edifícios colonial, Sucre
contém grande parte da independência boliviana, Berço da liberdade, pois em 25 de maio
de 1809 foi a gestora do primeiro grito libertário no continente, visitamos a Casa da
Independência, museus, o mirante isolado, centro histórico, Catedral Metropolitana,
entre outras, esta bela cidade que também foi capital do Vice-Reino da Prata e também é
reconhecida como Cidade Património Mundial pela UNESCO por ser um museu vivo do
que foi colônia espanhola. Tarde livre (show folclórico) OPCIONAL,
Pernoite: Sucre/BOL.
21º dia – 22/01/2024 (Segunda – Feira)
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Após o café da manhã seguimos para a cidade de Santa Cruz passando pela Serra Alta
com paisagens rochosas e bosques de altos vales até atingirmos 1600 mil metros acima
do nível do mar onde está a cidade de Samaipata, Almoço, posterior saída Rumo a Santa
Cruz chegando à noite na cidade.
Pernoite: Santa Cruz de La Sierra/BOL (484 km)
22º dia – 23/01/2024 (Terça – Feira)
City Tour Santa Cruz de La Sierra
Após o café da manhã faremos uma visita à cidade de Santa Cruz, centro comercial e
capital econômica da Bolívia, reconhecida por 10 anos consecutivos como a maior cidade
em crescimento da América do Sul. Visitaremos Equipetrol, museus, Centro Histórico,
Catedral, entre outros, tarde para compras nos mercados populares de Santa Cruz.
Tarde livre para fazer as últimas compras.
Pernoite: Santa Cruz de La Sierra/BOL
23º dia – 24/01/2024 (Quarta – Feira)
Saída rumo ao destino final com previsão de chegada para a noite do dia 25/01/2024.
(2.045 Km)
(Total – 10.723 Km)
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