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BEM-VINDO A CUSCO! 

Cusco é o destino turístico mais visitado do Peru e um dos melhores de toda a América do Sul. Lá você encontra atrações tão famosas como o Vale Sagrado 

dos Incas, a lagoa Humantay, a montanha das 7 cores e, claro, Machu Picchu, destino considerado uma das 7 maravilhas. 

Em Cusco existem paisagens andinas e tropicais de grande beleza. A maioria dos visitantes fica na cidade de Cusco porque há um aeroporto para a cidade. 

Além disso, na 'capital do império Inca' existem importantes atrações turísticas como Sacsayhuaman, a Catedral, o Coricancha e muito mais. Atualmente, os 

melhores serviços de hotelaria e restauração estão lá. 

A 100 quilômetros da cidade de Cusco está o melhor destino turístico da América do Sul: a cidade inca de Machu Picchu. A maravilha do mundo é o objetivo 

de quase todos os turistas que vêm a Cusco. Machupicchu era uma cidadela para fins agrícolas, urbanos e religiosos. Tem uma história que remonta a mais 

de cinco séculos. Além disso, a paisagem exuberante que a envolve a torna um dos lugares mais fotografados do mundo. 

No entanto, Cusco não é apenas Machu Picchu. Nas altas montanhas de Cusco, perto do imponente Ausangate coberto de neve, está Vinicunca, a famosa 

montanha de 7 cores. Este cume está a mais de 5 mil metros acima do nível do mar. Milhares de visitantes chegam lá todos os dias. Essa quantidade tornou a 

montanha do arco-íris o segundo destino turístico mais visitado em Cusco, atrás apenas de Machu Picchu. 

E Cusco oferece ainda mais. Lá você encontrará belas paisagens, sítios arqueológicos, banhos termais, passeios memoráveis e muito mais. Alguns dos destinos 

pouco conhecidos, mas que valem a pena visitar são: a montanha Palcoyo, o Vale Sul de Cusco, a fortaleza Waqrapukara, o mirante Tres Cruces de Oro, a 

morada dos deuses, os banhos termais de Cocalmayo e muito mais. . Conheça-os!  

Todos os destinos turísticos podem ser visitados por conta própria ou com um passeio organizado por uma agência de turismo. Claro, a opção mais segura e 

confiável é fazê-lo através de uma agência de turismo em Cusco. A maioria das agências de turismo oferece um serviço bem organizado e completo para 

aproveitar o melhor de Cusco. 

Os passeios mais populares em Cusco são: o City Tour (pela cidade de Cusco), o passeio ao Vale Sagrado dos Incas (Full Day), o passeio à montanha de 7 

cores (Full Day), o passeio à lagoa Humantay (dia inteiro), o passeio a Maras e Moray (meio dia), o passeio a Machu Picchu (dia inteiro), o passeio de 2 dias a 

Machu Picchu, a Trilha Inca de 4 dias e a caminhada Salkantay de 5 dias. 

Todos estes serviços são realizados com a melhor organização. Para isso contamos com uma equipe humana de especialistas em turismo que organiza cada 

detalhe de nossos serviços. Todos os nossos passeios incluem: retirada do turista, transporte completo de ida e volta, entrada em cada atração turística e 

serviço de guia turístico profissional. Eles não terão que comprar mais nada! 

As atrações turísticas de Cusco são excepcionais. No entanto, existem muitos outros destinos turísticos no Peru que valem a pena visitar. Em breve poderemos 

oferecer passeios para todos os destinos do país Inca: o Canyon do Colca, Paracas, a cidade de Lima, Huacachina, a selva amazônica e muito mais. 

Aqui você pode conhecer os passeios oferecidos por 'Machu Picchu Terra', uma das principais agências de turismo em Cusco. Você saberá o que inclui, o 

itinerário, os preços e muito mais. Atreva-se a conhecer Cusco com os melhores! Bem-vindo!  
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QUEM SOMOS? 

Bem-vindo a Machupicchu Terra! Somos uma agência de turismo reconhecida pela qualidade de seus passeios a todos os destinos de Cusco, como Vale 

Sagrado, Montanha das 7 Cores, Machu Picchu e muito mais. Desde 2013 e até hoje oferecemos serviços de qualidade a turistas de todo o mundo. 

Temos instalações próprias no centro histórico da cidade de Cusco na Calle Recoleta Angosta 604. Para operar nossos diferentes serviços temos autorização 

do Ministério da Cultura do Peru com o código AUT00115. Ou seja, somos uma agência de turismo profissional que oferece toda a segurança e boa organização 

de um serviço jurídico. 

Para entrar em contato com nossos viajantes, temos diferentes páginas da web bem projetadas que oferecem todas as informações sobre Cusco e Machu 

Picchu. Destacam-se: www.boletomachupicchu.com, www.machupicchuterra.com, www.imachupicchu.com e muito mais. 

Para realizar nossas operações, contamos com uma equipe de profissionais do setor de turismo, além de colaboradores em programação de sistemas web, 

redatores de conteúdo, editores de vídeo e muito mais. Todos os nossos serviços organizados ao pormenor para corresponder às expectativas dos nossos 

clientes.  

Missão 

Nossa principal missão é oferecer aos turistas um serviço de qualidade que atenda às suas altas expectativas nas diferentes atrações turísticas de Cusco e Peru. 

Para isso propomos a criação de um site de fácil navegação e informações completas sobre a viagem a Cusco, Vale Sagrado dos Incas e Machu Picchu. 

Nosso objetivo é fornecer uma interface segura e fácil para reservar nossos passeios. Da mesma forma, procuramos ajudar os turistas sobre preços, horários, 

informações, documentos e tudo relacionado à viagem a Machu Picchu. 

Visão 

Buscamos oferecer os melhores serviços turísticos em Cusco e no resto do Peru. Para isso nos atualizamos constantemente em busca de novas propostas 

turísticas. Além disso, usamos as mais recentes tecnologias da web para alcançar cada vez mais clientes. Assim, temos um canal no YouTube 'Imachupicchu' 

com vídeos educativos que ajudam o viajante a decidir sua melhor experiência em Cusco. 

A cada dia buscamos melhorar para oferecer o melhor serviço turístico aos nossos clientes. Temos uma comunicação constante através de vários canais 

digitais. Nosso objetivo é nos tornar a agência de turismo mais séria e organizada de Cusco e Peru. 

Confiabilidade  

Somos uma agência legal de turismo de Cusco autorizada pelo Ministério da Cultura do Peru e pela Direção Regional de Cultura de Cusco. Nosso código de 

autorização é AUT00115. Todas as nossas operações e serviços são legítimos. Temos bons comentários em fóruns da Internet, como TripAdvisor, Google Business 

e muito mais. 

Todos os nossos métodos de pagamento possuem sistemas de segurança na internet que garantem a privacidade de todas as informações turísticas durante 

a compra. Conosco, você pode ter certeza de escolher uma agência de turismo legal e confiável! 
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SALKANTAY TREK TOUR 5 DIAS – A ROTA MAIS DESAFIADORA PARA MACHU PICCHU! 

 ABSTRATO 

A caminhada Salkantay, junto com a Trilha Inca, é considerada a melhor rota de caminhada 

para Machu Picchu. A primeira rota é a mais desafiadora, pois percorre quase 70 quilômetros por 

paisagens andinas e tropicais. O ponto mais alto da caminhada é a passagem Salkantay (a 6.271 

msnm), uma passagem próxima ao famoso pico nevado de Cusco. O ponto mais baixo fica na 

cidade de Santa Teresa, localizada a 1.550 metros acima do nível do mar. Durante esta árdua 

caminhada você poderá ver: o nevado Salkantay, a lagoa Humantay, a cidade de Aguas 

Calientes e, claro, Machu Picchu, uma das 7 maravilhas do mundo. 

O passeio de caminhada Salkantay inclui tudo o que você precisa para uma caminhada segura 

e bem organizada. Inclui pick up, transporte completo, guia profissional, alimentação, transporte 

de utensílios a cavalo, acampamento (e reserva de hotel), entrada em Machu Picchu e muito 

mais. A aventura dura 5 dias e 4 noites e está disponível durante todo o ano. Para muitos é a 

melhor aventura da viagem a Cusco e Peru. Uma caminhada inesquecível! 

INCLUI:  

 Briefing (resumo do passeio pelo guia) uma noite antes do passeio. 

 Pick up no hotel do turista na cidade de Cusco. 

 Transporte completo ida e volta (transfer em minivan). 

 Viagem de trem turístico Expedition (com opção para Vistadome pelo trem de retorno). 

 Ida e volta de ônibus Consettur. 

 Equipa de cozinheiros e refeições: 4 pequenos-almoços, 4 almoços e 4 jantares (com 

opção vegetariana). 

 Transferência de utensílios de acampamento a cavalo. 

 4 noites de acampamento em cabanas artesanais e hotel turístico em Aguas Calientes. 

 Serviço de guia turístico profissional em espanhol ou inglês. 

 Entrada Llaqta Machupicchu. 

 Ingresso à lagoa Humantay. 

 Equipamento de campismo confortável e ecológico. (tenda para 4 pessoas (2 pessoas 

acomodadas) tapete fofo) 

 Água fervida fria em cada café da manhã e jantar. 

 Lanches e bebidas.  

NÃO INCLUI: 

 Saco de dormir e bastão de trekking. 

 . 
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 SALKANTAY TREK TOUR 5 DIAS – O ITINERÁRIO DETALHADO  

ITINERÁRIO 

DIA 1: CUSCO – LAGUNA HUMANTAY – SORAYMPAMPA 

 O passeio começa com a retirada das 05:00 às 05:30 do seu hotel na cidade de Cusco e a 

transferência em minivan turística para a cidade de Mollepata. 

 Nesta localidade fazemos uma paragem para nos prepararmos para a caminhada. Visitaremos o 

setor Tres Cruces (almoço) com vista para o vale de Limatambo. Então continuaremos em direção a 

Markokasa e Choquekiclla. 

 Deste ponto teremos vistas privilegiadas do nevado Salkantay e da lagoa Humantay. Então 

chegaremos a Soraypampa onde, após o jantar, passaremos a noite em um acampamento simples, mas 

aconchegante.  

DIA 2: SORAYPAMPA – ABRA SALKANTAY – COLLPAMPA 

 De Soraypampa, após um nutritivo café da manhã, caminharemos até o passo Salkantay (4.650 

metros acima do nível do mar). De lá teremos paisagens inesquecíveis da Cordilheira dos Andes. 

 Em seguida, desceremos por 2 horas até o acampamento Huayrac, onde desfrutaremos de nosso 

nutritivo e delicioso almoço. 

 Em seguida, desceremos para a parte baixa da montanha seguindo a rota do rio Salkantay. 

Passaremos pelo pampa Challhuay e pararemos no acampamento Collpampa (a 2.900 metros de 

altitude). Após o jantar passaremos a noite em nosso acampamento. 

DIA 3: COLLPAMPA – LA PLAYA – SANTA TERESA 

 Acordamos às 6 da manhã com um chá de coca. Depois tomamos um café da manhã nutritivo e 

nos preparamos para a caminhada. 

 Comece a caminhada desde o acampamento Collpampa até o acampamento Playa na selva 

de Cusco, um lugar cheio de montanhas verdes que impressionam os olhos. 

 Uma vez no acampamento La Playa desfrutamos de um merecido almoço. Em seguida, 

continuaremos a caminhada em direção à cidade de Santa Teresa. 

 Em Santa Teresa nos instalaremos em nosso acampamento. Nessa noite, após o jantar, 

descansaremos nesta cálida cidade, localizada a 1.550 metros acima do nível do mar.   
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SALKANTAY TREK TOUR 5 DIAS – O ITINERÁRIO DETALHADO   

 

DIA 4: SANTA TERESA – LUCMABAMBA – LLACTAPATA – HIDROELECTRICA - AGUAS CALIENTES 

 Levantamo-nos por volta das 6 da manhã para tomar um nutritivo café da manhã. Em 

seguida desceremos por aproximadamente 2 horas até chegarmos na estação de trem 

da Hidroeléctrica onde almoçaremos. 

 A partir de Hidroeléctrica, faremos a rota clássica de 2 horas que nos levará ao povoado 

de Aguas Calientes, também chamado de povoado de Machu Picchu por sua 

proximidade com a cidade inca. 

 Jantaremos por volta das 19:00 horas em um restaurante em Aguas Calientes. Em seguida, 

descansaremos em um hotel turístico da cidade. Também teremos a opção de relaxar 

nas termas da cidade (não incluso no passeio). Já estamos perto de Machu Picchu! 

 A cidade de Aguas Calientes também é chamada de cidade de Machu Picchu, porque 

fica a apenas 10 quilômetros da cidadela inca. 

 O passeio inclui diferentes opções de hotéis padrão, todos de boa qualidade e 100% 

recomendados. Além disso, por um pagamento extra, o turista pode opcionalmente 

solicitar um dos hotéis de 3 ou 4 estrelas que temos. 

 Todos os hotéis turísticos estão localizados na cidade de Aguas Calientes, perto das 

estações de ônibus e trem e dos banhos termais.  

DIA 5: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU – CUSCO 

 Levantaremos por volta das 4:30 da manhã para desfrutar de um nutritivo café da manhã 

no hotel turístico. 

 Em seguida, embarcaremos no ônibus Consettur que nos levará a Machu Picchu em 

apenas 30 minutos (opcional de 2 horas de caminhada livre). 

 Em Machu Picchu percorreremos o sítio arqueológico com nosso guia turístico. Também 

teremos tempo livre para tirar a clássica foto de cartão postal. 

 No horário indicado pelo guia turístico, retornaremos de ônibus Consettur (30 minutos de 

viagem) para a cidade de Aguas Calientes. 

 Em Aguas Calientes teremos tempo livre para almoçar sozinhos. Finalmente 

embarcaremos no trem que nos levará a Ollantaytambo e, em seguida, de ônibus, à 

cidade de Cusco, onde termina o passeio. 
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TOUR SALKANTAY TREK 5 DIAS – OS SERVIÇOS TURÍSTICOS QUE INCLUEM 

TRANSPORTE COMPLETO: DE MINIVAN, TREM E ÔNIBUS 

O passeio inclui a coleta do turista em seu hotel localizado no centro 

histórico da cidade de Cusco. Também inclui transporte em minivan turística 

até o povoado de Soraypampa, ponto de partida da caminhada. Também 

inclui transporte turístico para a cidade de Santa Teresa no terceiro dia de 

passeio. Em Machu Picchu, a viagem de ônibus Consettur de e para a 

cidade inca está incluída. Finalmente, o passeio inclui a viagem de volta em 

trem Expedition para Ollantaytambo e, na última seção, em minivan turística 

para Cusco.    

ALIMENTOS NA ROTA 

O passeio inclui quatro cafés da manhã, quatro almoços e quatro jantares. 

Esta alimentação é feita em parte nos restaurantes turísticos do percurso e 

também sob a preparação da nossa equipa de chefs nos diferentes 

campos. Os turistas podem solicitar uma opção vegetariana com 

antecedência por e-mail. A comida da rota é nutritiva e preparada com 

ingredientes andinos da região. Não inclui almoço e jantar no último dia de 

visita a Machu Picchu.  

KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 

O passeio inclui equipamentos de primeiros socorros para uma caminhada 

segura. O kit inclui álcool, fricções para músculos doloridos, oxigênio, 

pomadas para lesões e muito mais. Os guias turísticos também possuem 

conhecimentos de primeiros socorros, se necessário.  

TRANSFERÊNCIA DE UTENSÍLIOS A CAVALO   

O passeio inclui serviço de transfer de utensílios de cozinha e acampamento 

a cavalo. O almocreve é a pessoa indicada para conduzir o animal pelos 

diferentes acampamentos. Um cavalo também é usado em emergências 

para transportar visitantes. Os turistas devem trazer suas próprias mochilas. A 

transferência a cavalo é apenas para os utensílios necessários para a 

aventura.  

INGRESSO MACHU PICCHU  

O passeio inclui o ingresso Machu Picchu Solo, o mais utilizado por turistas de 

todo o mundo para descobrir a maravilha dos Incas. Este ingresso permite 

que você visite todos os templos e recintos incas, como: o Templo do Sol, o 

Intihuatana, o Templo do Condor, o Templo Principal, a Rocha Sagrada e 

muito mais. O mais importante é que este ingresso permite que você 

obtenha a clássica foto de cartão postal de Machu Picchu com a qual 

todos os turistas sonham. A entrada em Machu Picchu só é permitida para 

pessoas de todas as idades. O ingresso oferece descontos para estudantes 

universitários, menores de 18 anos e cidadãos do Peru, Colômbia, Equador 

e Bolívia.  

GUIA TURÍSTICO PROFISSIONAL EM ESPANHOL OU INGLÊS  

O passeio inclui o serviço de um guia turístico profissional em uma rota 

compartilhada (o turista junto com outros turistas de diferentes origens). O 

guia acompanhará os visitantes durante os 5 dias de aventura. Os idiomas 

disponíveis são espanhol ou inglês. Os grupos são compostos por no máximo 

10 turistas. Para um grupo de até 12 pessoas inclui um guia assistente. Os 

turistas têm conhecimento da cultura Quechua (os guias são falantes de 

Quechua). Graças ao guia turístico, o passeio pela rota e Machu Picchu é 

completo, mais informativo e mais agradável.   

ACAMPAMENTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS  

O passeio inclui três noites de acampamento e uma noite de hotel em um 

hotel turístico na cidade de Aguas Calientes (opcionalmente, você pode 

atualizar a experiência para um hotel de três ou quatro estrelas). Todos os 

acampamentos são montados com implementos da melhor qualidade. O 

equipamento necessário inclui barracas, barracas, casaco noturno, uma 

mochila para detritos e muito mais. Opcionalmente, os turistas podem 

adicionar acessórios como bengalas, tapetes extras e muito mais. Todos os 

acampamentos são feitos para uma noite de sono confortável! 
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SALKANTAY TREK TOUR 5 DIAS – GALERIA DE FOTOS 
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SALKANTAY TREK TOUR 5 DIAS – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

O TOUR TEM DISPONIBILIDADE LIMITADA? 

O passeio tem disponibilidade limitada. É melhor reservar com 2 ou 3 

semanas de antecedência.  

POSSO CANCELAR O TOUR SE JÁ O COMPREI?  

Sim. O passeio pode ser cancelado, desde que seja feito com 

antecedência (o último período permitido é de 3 dias antes). A solicitação 

deve ser enviada por e-mail. A única multa é de 50% do valor do passeio 

(reembolso de 50% do valor pago). O envio de dinheiro é feito pelo mesmo 

método pelo qual o pagamento foi feito: Visa, MasterCard, Diners Club, 

American Express, PayPal.  

POSSO ALTERAR A DATA DO TOUR SE JÁ O COMPREI?  

Não, infelizmente devido às novas regras das autoridades de Machu Picchu 

(Ministério da Cultura do Peru); Não são permitidas alterações de data dos 

ingressos de Machu Picchu. Recomenda-se escolher bem a data da visita e 

preencher todas as informações com total segurança.   

O TOUR INCLUI RETIRADA NO MEU HOTEL?  

Sim. O passeio inclui a retirada no hotel do turista localizado no centro 

histórico de Cusco. A maioria dos hotéis turísticos estão nesta área. Caso seu 

hotel esteja localizado fora desta área, você deve coordenar a retirada em 

uma praça central da cidade.  

QUE TIPO DE INGRESSO PARA MACHU PICCHU ESTÁ INCLUSO?  

O passeio inclui a entrada 'Machu Picchu Solo'. Este ingresso permite que 

você visite as principais construções da cidadela inca. Além disso, permite 

obter a clássica foto de cartão postal com Machu Picchu ao fundo.  

QUAL A ALTITUDE MÁXIMA DO PASSEIO?  

O mirante ou passagem de Salkantay fica a 4.650 metros acima do nível do 

mar. Nessa altitude você pode sentir alguns sintomas do mal da altitude: 

fadiga, enxaqueca, cansaço, etc. 

 

 

O PASSEIO INCLUI ALIMENTAÇÃO? 

Sim. O passeio inclui 4 cafés da manhã, 4 almoços e 4 jantares. Uma parte 

dos pratos é preparada pela nossa equipa de chefs. Outra parte é 

preparada nos restaurantes turísticos escolhidos. Todos os alimentos são 

nutritivos e deliciosos. Almoço e jantar no último dia em Machu Picchu não 

estão incluídos.  

COMO FAÇO PARA PAGAR O PASSEIO? 

Você pode fazer o pagamento do passeio online em nosso formulário de 

pagamento. O pagamento é feito por qualquer cartão de crédito ou débito 

Visa, MasterCard, American Express, Diners Club ou PayPal. O site possui 

sistemas de segurança na internet que garantem a privacidade das 

informações turísticas. Após o pagamento você receberá um e-mail de 

confirmação. A reserva já estará confirmada.  

QUE TIPO DE VIAGEM DE TREM ESTÁ INCLUÍDO NO TOUR? 

O passeio inclui a viagem de volta em trem Expedition (de Aguas Calientes 

a Ollantaytambo). O passeio também oferece a opção de escolher (com 

custo adicional) o serviço de trem Vistadome. Este serviço é especialmente 

recomendado no trem de volta (inclui show de dança e desfile de roupas 

de alpaca).   

O TOUR OFERECE DESCONTOS?  

Sim. O passeio oferece descontos para estudantes universitários, menores 

de 18 anos, bem como cidadãos do Peru, Colômbia, Equador e Bolívia. Os 

preços do passeio são promocionais e de acordo com o mercado turístico 

de Cusco. Aproveite nossas ofertas e faça uma das melhores trilhas de 

Cusco!  

O TOUR ESTÁ DISPONÍVEL TODOS OS DIAS? 

Sim. O passeio está disponível todos os dias do ano, exceto em emergências 

excepcionais, como desastres naturais ou protestos na rota. Janeiro, 

fevereiro e março são os meses mais chuvosos e é quando menos turistas 

visitam Machu Picchu. No resto do ano a afluência de visitantes é maior. 

Recomenda-se trazer capa de chuva, protetor solar, repelente de insetos, 

roupa esportiva confortável, além de lanches e bebidas.

https://www.boletomachupicchu.com/
https://www.machupicchuterra.com/es/


Agencia de Viajes y Operador Turístico 

 


