
 
 

Maravilhas Andinas & Salar de Uyuni – 2022 
Lima, Cusco, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca, La Paz e Salar de Uyuni  

 

ITINERÁRIO: 9 dias e 8 noites 

Día 1:   Brasil – Lima – saídas diárias 

Apresentação no aeroporto e cia. aérea de sua conveniência, para embarque com destino a Lima.  

Bem-vindo a Lima. Na chegada, você será atendido no aeroporto de Lima e depois transferido em veículo 

compartilhado ao hotel de sua escolha. Em seguida, city tour, visitando a parte moderna e colonial de Lima, 

"A Cidade dos Reis", começando pelos bairros de Miraflores e San Isidro e passando por um local sagrado 

pré Inca, antes de seguir para o Centro Histórico. Lá, você percorrerá algumas das ruas mais importantes da 

história da cidade, que o levará à Plaza Mayor, onde poderá apreciar e tirar fotos de alguns dos principais 

exemplos da arquitetura colonial. Além disso, visitarão o Convento de Santo Domingo, um dos edifícios 

religiosos mais importantes do estilo colonial. Depois de explorar o centro histórico, continuamos ao Museu 

Larco, que abriga a inigualável coleção particular de Tesouros do Peru Antigo.  

Día 2:   Lima - Cusco 

Café da manhã. Traslado do seu hotel em Lima ao aeroporto para embarcar no voo a Cusco (não incluído) 

Recomenda-se embarcar num voo que chegue antes das 11h para Cusco. 

Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. 

Visita de meio dia, conhecendo Cusco, também conhecida como Cidade Imperial e declarada Patrimônio 

da Humanidade pela UNESCO. Começando pelo icônico Mercado de San Pedro, explorando as cores, 

aromas e tradições de Cusco contemporâneo. Continuando até o Templo Koricancha, antigo palácio inca 

e centro de adoração ao deus Sol, no qual a ordem dominicana construiu uma igreja que permanece até 

hoje. Subindo até a Fortaleza de Sacsayhuamán, um imponente exemplo da arquitetura militar inca. Após 

este passeio, você mergulhará na arquitetura inca visitando o sítio arqueológico de Q'enko, para finalmente 

ser transferido para a Plaza de Armas, conhecendo a Catedral, o templo católico mais importante da 

cidade. *O Mercado de San Pedro não funciona de janeiro a março, visitaremos as 4 ruínas circundantes.   

Dia 3:   Cusco – Machu Picchu – Cusco 

Café da manhã. Visita a Machu Picchu com o trem Voyager ou expedição de ida e volta. (apenas com 

mochila) 

Visitará um dos dois centros de energia mais importantes do mundo: Machu Picchu. Você irá de trem até a 

cidade de Águas Calientes, uma experiência na qual você verá a incrível paisagem do Vale Sagrado dos 

Incas. Ao chegar, você visitará a zona arqueológica de Machu Picchu e descobrirá essa nova maravilha 

do patrimônio mundial e da UNESCO: Uma experiência inesquecível. No horário combinado, você descerá 

para Aguas Calientes para almoçar e, posteriormente, embarcará no trem para sua viagem de volta.  

Dia 4:   Cusco - Puno 

Café da manhã. Rota de Cusco a Puno: visita a Andahuaylillas, Racchi e Puca Pucará 

Partida da estação rodoviária,  para iniciar viagem de ônibus para Puno; no trajeto com maravilhosas 

paisagens do Vale do Sul de Cusco. Primeiro conhecerão Andahuaylillas, uma cidade com uma bela igreja 

do século XXVII, e um impressionante órgão decorado com anjos e querubins. Continuando para as ruínas 

de Racchi - também conhecidas como "O Templo do Deus Wiracocha" - que possuem diferentes áreas que 

foram usadas para diversos fins. No final desta visita, um delicioso e típico almoço buffet em um restaurante 

local. Posteriormente conhecendo um sítio arqueológico de Puca-Pucara, uma construção militar que 

também funcionou como centro administrativo. Chegada na estação rodoviária em Puno. 

Hospedagem em hotel de sua escolha em Puno. 

Dia 5:   Puno 

Café da manhã. Visita ao Lago Titicaca: as ilhas de Uros e Taquile 

Pela manhã passeio até a Ilha de Taquile, onde a comunidade acolhe graciosamente os turistas, mantendo 

vivas suas tradições, costumes e vestimentas coloridas à moda antiga. Os nativos são artesãos qualificados 

e captam em cada trabalho técnicas surpreendentes desenvolvidas ao longo de dois séculos por seus 

ancestrais. Em seguida, visitaremos as ilhas flutuantes de Uros, também chamadas de Povo do Lago", porque 

essas ilhas são construídas com juncos e servem como casas e centros comerciais para os nativos de mesmo 

nome que se deslocam em jangadas construídas à mão. Almoço incluso. Acomodação. 
 

 



Dia 6:   Puno – Copacabana – Ilha do Sol – La Paz 

Café da manhã. Passeio de dia inteiro através do Lago Titicaca, Puno - La Paz 

Traslado do hotel para começar a viagem com uma vista maravilhosa do Lago Titikaka até Copacabana, 

um lindo povoado às margens do Lago. Visite sua igreja e a famosa "Virgen Morena". Viagem de barco pela 

Lago até a Ilha do Sol, Huacani para ter um Aptapi (almoço típico do Altiplano), depois barco para Yumani 

para ver as ervas e a Fonte Eterna da Juventude, continuando de barco até as ruínas do templo inca de 

Pilkokaina, após passeio retorno de barco para Copacabana. Continuando a La Paz, uma cidade com 

belas vistas da Cordilheira Real de los Andes. Acomodação no hotel de sua escolha. 

Dia 7:   La Paz - Uyuni 

Café da manhã. Traslado do seu hotel em La Paz ao aeroporto de La Paz para embarque no voo para Uyuni 

(aérea não incluso). Chegada e início da expedição ao grande Salar: no caminho visita ao Cemitério do 

Trem, onde se encontram os restos de locomotivas a vapor dos séculos XIX e XX. Parada em Colchani, este 

é o melhor lugar para observar os métodos de extração de sal. Continuando para Ilha Incahuasi, é um oásis 

com um ecossistema único e cercado por cactos gigantes de até 10 metros de altura. A viagem continua 

para o norte para visitar o forte pré-colombiano de Pucara de Ayque e os chullpares próximos, ambos nos 

arredores do vulcão Thunupa. Almoço incluso. E no final da tarde, retorno à vila de Uyuni. 

Dia 8:   Uyuni - La Paz  

Café da manhã. Em horário programado, traslado do seu hotel ao aeroporto de Uyuni para embarque no 

voo a La Paz. Chegada, traslado ao hotel escolhido. Restante do dia livre. 

Dia 9:   La Paz – Brasil 

Café da manhã. Liberação dos aptos até as 11h00. Em horário programado, traslado ao aeroporto para 

embarque no seu voo de retorno ao Brasil.  Fim dos serviços  

Parte terrestre – Preços por pessoa: 
                                Preços sujeitos a variações devido sazonalidades e feriados locais 

Categoria Duplo ou Triplo Single 

Econômica US$ 2.430,00 US$ 3.550,00 

Turista Superior US$ 2.570,00 US$ 3.820,00 

Primeira US$ 2.690,00 US$ 3.970,00 

Primeira Superior US$ 2.900,00 US$ 4.470,00 

Luxo US$ 3.400,00 US$ 5.290,00 

Suplemento up grade de serviços:  

Trem Vistadome com 360° -  

Ida e volta 
US$ 52,00 

Ao câmbio turismo do dia - Entrada a vista (pix) = 20%, 30% ou 40% conforme data de adesão. 

Saldo em 3x, 6x, 10x, até 12x no cartão Visa ou Mastercard. 

Vide contrato de aquisição em nosso site 

Requer: 

- Passaporte válido no mínimo 6 meses durante a viagem, com algumas páginas em branco 

- Brasileiros podem ingressar com RG original em bom estado emitido a menos de 10 anos. 

- Certificado internacional de vacina contra febre amarela e Covid-19, e teste RT-PCR negativo,  

- Nacionalidade Japonesa, Europeia e demais estrangeiros, devem viajar com passaporte e o RNE original  

   valido ou com validade indeterminada para apresentar nos aeroportos de retorno ao Brasil 

INCLUI: 

- Traslados e passeios em veículos compartilhados, com guias locais em espanhol.  

- Seguro-viagem emergencial com cobertura até US$ 75.000,00 e cobertura Covid de US$ 20.000,00  

   (até 85 anos). Seguro parcial para cancelamento de viagem em caso de emergência familiar.  

    Veja condições gerais: www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf 

- 1 bagagem pequena por pessoa. No trem para Machu Pichu, somente 1 mochila. 

- 1 noite de hospedagem em Lima, 2 em Cusco, 2 em Puno, 2 noites em La Paz e 1 noite em Uyuni / Colchani 

- Café da manhã diário nos hotéis 

- Visita da cidade de Lima e Cusco. 

   *O Mercado de San Pedro não funciona de janeiro a março, serão substituídos por as 4 ruínas circundantes.  

- Visita a Machu Picchu com passagem de trem Voyager ou Expedition e almoço (sem bebidas). 

- Rota de Puno a Cusco com entrada para La Raya, Racchi e Andahuaylillas, inclui almoço (sem bebidas). 

- Visita ao Lago Titicaca com entrada para as Ilhas dos Uros e Taquile, inclui almoço (sem bebidas). 

- O traslado de Puno a La Paz com visita a Copacabana e Isla del Sol, inclui almoço (sem bebidas). 

- Visita ao Salar de Uyuni (não  inclui passagem aérea). 

NAO INCLUI: 

- Passagens aéreas internacionais e nacionais e taxas aeroportuárias. 

- Despesas de documentação: passaporte, vistos, vacinas, teste RT-PCR etc. 

- Despesas de caráter pessoal, como bebidas, refeições não mencionadas, excesso de bagagem 

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional 

http://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf


- Gorjetas a guias, motoristas, às camareiras e carregadores 

 - Demais itens ou serviços não mencionados. 

 

NOTA: Recomendamos reservar com pelo menos 2 meses de antecedência, devido a limitação de entrada 

em Machu Pichu. A viagem poderá ser adiada caso as fronteiras venham a fechar devido ao Corona vírus 

ou por outros motivos que inviabilizem a viagem. conforme especificado em nosso contrato, passeios 

podem não ser na ordem descrita e podem ser substituídos devido a imprevistos alheio ao nosso controle, 

em função do clima, greves, folgas, reformas, congestionamentos etc.   

Voos, programa, valores e informações vigentes em abril 2022, sujeitos a atualizações. 

 

Leia as condições gerais de adesão e contrato em nosso site:  www.tabitours.com.br 

 

Para reservas e informações: consulte seu agente de viagem. 

 

 

 

  

 

Solicite cotações de passagens aéreas, carros, hotéis...               www.tabitours.com.br 

 

Uyuni (-1 hora)    –      Primavera      –    Verão      -      Outono –      Inverno   

Média Jan  Fev Mar Abr Mai Jun  Jul  Ago Set Out  Nov Dez 

Máxima 20°C 20°C 19°C 17°C 14°C 12°C 12°C 14°C 16°C 19°C 20°C 21°C 

Mínima 5°C 5°C 4°C 1°C -2°C -3°C -3°C -3°C -2°C 0°C 2°C 4°C 

 

    La Paz (-1 hora) –      Primavera      –    Verão      -      Outono –      Inverno   

Média Jan  Fev Mar Abr Mai Jun  Jul  Ago Set Out  Nov Dez 

Máxima 17°C 17°C 17°C 18°C 18°C 17°C 17°C 17°C 18°C 19°C 19°C 19°C 

Mínima 7°C 7°C 6°C 4°C 1°C -1°C -1°C 0°C 2°C 4°C 5°C 6°C 

 

Hotéis previstos ou similares 
Clique Ctrl+clique em cada hotel para entrar no respectivo site 

Cidade Econômico Turista 

Superior 

Primeira Primeira 

Superior 

Luxo 

Lima -Ferre de Ville 

-León de Oro 

-Arawi 

Express 

-Ibis Budget 

 

 

-Girasoles 

-Tambo II 

-Ibis Larco 

-Ibis 

Reducto  

-Allpa Hotel 

& Suites 

-Ibis Styles 

Benavides 

 

-Arawi Prime 

-Estelar 

Miraflores 

-Jose 

Antonio 

Hotel 

-San Agustín 

Exclusive 

-Mercure 

Ariosto 

Miraflores 

-La 

Hacienda 

Hotel 

-Dazzler 

Miraflores 

 

-Sol de Oro 

-Dazzler 

Miraflores 

-Aloft Lima 

Miraflores 

-Jose 

Antonio 

Deluxe 

-Crowne 

Plaza Lima 

-Innside by 

Melia 

-Hilton 

Garden Inn 

 

-Swissotel 

-AC HOTEL 

-Hilton Lima 

-Hyatt Centre  

-Country 

Club Lima 

Hotel 

 

Cusco -San 

Francisco 

Cusco 

-Agustos 

Cusco 

-Ferre Cusco  

-Inkarri Cusco 

-Mabey 

Cusco 

 

-Royal Inka I 

& II 

-Monasterio 

San Pedro 

-Casa 

Andina 

Standard 

Korikancha 

-San Agustín  

Internacion

al 

-Xima Cusco  

-Terra Andina 

-San Agustín 

Dorado 

-San Agustín 

Plaza 

-Abittare 

-Los Portales 

Cusco 

-Jose 

Antonio 

Hotel 

-Hilton 

Garden Inn 

-Sonesta 

Cusco 

-Costa del 

Sol Ramada 

Cusco 

-Novotel 

Cusco 

-Casa 

Andina 

-Aranwa 

Cusco 

Boutique 

-Palacio del 

Inka, a Luxury 

Collection 

Hotel 
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-Sueños del 

Inka 

- Maytaq 

Wasin 

Premium 

Cusco 

Puno -Qelqatani 

-Casona 

Plaza Hotel 

Centro 

-Sillustani Inn  

-Balsa Inn  

 

-Casa 

Andina 

Standard 

Tikarani 

-Hacienda 

Puno 

-Xima Puno 

-Hacienda 

Plaza de 

Armas 

 

-Jose 

Antonio 

-Sonesta 

Posada del 

Inca  

-Casa 

Andina 

Premium 

 

-GHL Hotel 

Lago Titicaca 

La Paz 

 

-Hostal Naira -Presidente -Hotel Ritz -Europa 

Hotel 

-Casa 

Grande 

Uyuni / 

Colchani 

-Tambo 

Aymara 

-Jardines de 

Uyuni 

-Cristal 

Samaña**  

-Luna 

Salada** 

-Palacio de 

Sal** 

**Hotéis em Colchani, às margens do salar. Fica a 5 km de Uyuni, onde estão os principais hotéis de sal. 
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