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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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 VIP SACRED VALLEY TOUR – O TOUR MAIS COMPLETO DE CUSCO! 

ABSTRATO 

O Vale Sagrado dos Incas, como o próprio nome sugere, era uma área sagrada para os incas. 

Ali construíram socalcos agrícolas, recintos religiosos e imensas cidadelas que perduram no 

tempo. Hoje sobrevivem povos andinos com muita cultura e tradição. Paisagens andinas 

cercadas por rios, montanhas, montanhas cobertas de neve e muito mais também são 

apreciadas. Finalmente, no vale você pode visitar sítios arqueológicos incas com muita história, 

como: a cidadela de Pisac, a fortaleza de Ollantaytambo, o palácio de Chinchero, os terraços 

circulares de Moray e as Salineras de Maras. Embora seja possível visitar essas atrações turísticas 

por conta própria, é melhor fazê-lo com a excursão de um dia ao Vale Sagrado dos Incas. 

O passeio VIP de 1 dia pelo Vale Sagrado dos Incas inclui a visita de: Chinchero, Moray, Maras, 

Ollantaytambo e Pisac. O passeio inclui tudo o que é necessário para a realização da visita: a 

pick up no hotel do turista, o transporte completo de ida e volta, a entrada em todas as atrações 

turísticas, o serviço de guia turístico profissional e um almoço buffet no prestigiado restaurante 

Tunupa. cidade de Urubamba. Ou seja, o passeio combina belas paisagens, a história dos incas 

e a deliciosa culinária peruana. A aventura dura aproximadamente 12 horas. Começa às 7 da 

manhã e termina por volta das 7 da noite. Ao contrário do passeio tradicional pelo Vale Sagrado 

(inclui Pisac, Chinchero e Ollantaytambo), este passeio é mais completo e rápido.    

INCLUI:  

✓ Pick up no hotel do turista. 

✓ Transporte turístico completo em minivan. 

✓ Entrada em todas as atrações turísticas (Bilhete Turístico de Cusco). 

✓ Guia turístico profissional (espanhol ou inglês). 

✓ Almoço buffet no prestigiado restaurante Tunupa.  

 

ÑAO INCLUI: 

 Telefonemas. 

 Lanches e bebidas. 

 Dicas. 
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 SACRED VALLEY VIP FULL DAY TOUR - ITINERÁRIO DETALHADO  

ITINERÁRIO DO PASSEIO 

1. Pegue em Cusco e visite Chinchero  

• O passeio começa com a coleta do turista na porta de seu hotel no centro histórico da cidade 

de Cusco. Se o seu hotel está fora desta área (99% dos hotéis turísticos estão no centro da 

cidade); Você deve combinar uma área de coleta em uma praça central da cidade. 

 

• A bordo da minivan turística viajaremos para a cidade de Chinchero. Lá visitaremos o centro 

têxtil e o sítio arqueológico do local. Todo o passeio e durante todo o passeio será na companhia 

de um guia turístico profissional.   

2. De Chinchero a Moray 

• Após a visita a Chinchero, a bordo da minivan, iremos às plataformas incas de Moray, famosas 

por suas enormes plataformas circulares. 

 

• Lá faremos um rápido passeio por seus principais mirantes. Teremos a oportunidade de obter as 

melhores fotografias do local. As plataformas circulares de Moray oferecem paisagens únicas 

na viagem.  

3. De Moray às Salineras de Maras 

• Depois de visitar as plataformas circulares de Moray, na minivan turística iremos para as Salineras 

de Maras. 

 

• As Salineras de Maras são famosas pelas suas centenas de poços de sal que oferecem uma 

paisagem única. Juntamente com o guia turístico, visitaremos seus pontos de vista. Lá tiraremos 

lindas fotos da viagem a Cusco e teremos a opção de comprar o famoso sal de Maras ou seus 

derivados.  

4. De Maras a Urubamba e buffet no restaurante Tunupa 

• Depois de visitar as Salineras de Maras, iremos para a cidade de Urubamba, onde desfrutaremos 

de um almoço buffet no famoso restaurante Tunupa, um dos melhores de Cusco. 

 

• O almoço buffet acontece no famoso restaurante Tunupa. É um serviço completo que inclui 

saladas, sopas, pratos de arroz, massas, carnes (incluindo carne de alpaca), ceviche, causa 

recheada, ensopados, bolos, mazamorras e muito mais. É um serviço de alto nível! 
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 SACRED VALLEY VIP FULL DAY TOUR - ITINERÁRIO DETALHADO  

ITINERÁRIO DO PASSEIO 

5. De Urubamba ao sítio arqueológico de Ollantaytambo  

• Após o delicioso almoço buffet em Urubamba, viajaremos em transporte turístico para a 

famosa cidade de Ollantaytambo. 

 

• Em Ollantaytambo visitaremos o sítio arqueológico do lugar, um dos mais famosos de 

Cusco por construções como o Templo do Sol, o Recinto dos 10 Nichos, os Banhos Ñusta, 

as colcas e muito mais. 

6. De Ollantaytambo ao sítio arqueológico de Pisac   

• Após a visita a Ollantaytambo, no caminho de volta a Cusco, iremos em transporte 

turístico para a cidade de Pisac.  

 

• Lá visitaremos o sítio arqueológico de Pisac, que foi uma das cidadelas mais importantes 

da época dos Incas. É famosa por suas enormes plataformas e seus edifícios de pedra.  

7. De Pisac a Cusco e fim do passeio 

• Finalmente, após a visita ao sítio inca de Pisac, retornaremos à cidade de Cusco a bordo 

de nossa minivan turística.  

 

• O passeio termina no hotel do turista ou em uma praça central (como a Plaza de Armas), 

caso o visitante queira conhecer os restaurantes do centro da cidade. Se o turista assim 

o desejar, o transporte pode deixá-lo à porta do seu hotel. 
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TOUR VIP DE DIA INTEIRO VALE SAGRADO – ATRAÇÕES TURÍSTICAS E SERVIÇOS QUE VOCÊ VAI VISITAR 

PLATAFORMAS CIRCULARES MORAY 

Los andenes circulares de Moray fueron terrazas agrícolas construidas en 

forma circulares por los incas. Si bien a primera vista asemeja un gran 

anfiteatro inca, en realidad se trató de un laboratorio agrícola donde se 

producían diversos cultivos como: la papa, la quinua, la oca, la kiwicha e, 

incluso, la hoja de coca. Moray cuenta con cuatro andenes circulares, la 

más grande fotografiada por cientos de visitantes cada día. El recorrido 

completo por este sitio inca toma 1 hora aproximadamente. 

SÍTIO ARQUEOLÓGICO PISAC  

El sitio arqueológico de Pisac se encuentra a 1 hora 30 minutos de viaje 

desde la ciudad del Cusco. Está situado a 3,300 metros sobre el nivel del 

mar. Fue una ciudadela, centro urbano y religioso incaico que gozó de gran 

protagonismo por la inmensa área que abarcó. Allí el turista podrá apreciar 

construcciones famosas como: el conjunto de andenes, los torreones, el 

cementerio inca, el k’alla Q’asa, los torreones, el Amaru Punku y más. A los 

pies del sitio arqueológico se encuentra el pueblo de Pisac, famoso por su 

mercado artesanal y centro donde se fabrican artesanías de oro y plata. La 

visita en Pisac toma 1 hora aproximadamente.   

RESTAURANTE TINKUY EM URUBAMBA  

En el bello pueblo de Urubamba (en el corazón del Valle Sagrado de los 

Incas) se encuentra el famoso restaurante Tunupa, uno de los mejores del 

Cusco. Allí el visitante disfrutará de un delicioso almuerzo buffet dentro de 

una casona colonial situada junto al río Vilcanota. El buffet incluye una 

variedad de ensaladas y sopas de entrada. También panes, guisos y postres. 

Como platos de fondo se ofrece pastas, arroces, fideos y lo mejor de la 

gastronomía peruana: causa rellena, ceviche de trucha, alpaca a la parrilla 

y más. Los turistas disponen de aproximadamente una hora para degustar 

de lo mejor de este restaurante. No están incluidas las bebidas frías ni 

alcohólicas. ¡Es uno de los momentos más relajantes del tour! 

 

 

SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO  

Ollantaytambo es uno de los sitios arqueológicos del Cusco más 

asombrosos. Se encuentra a 2,792 metros sobre el nivel del mar y a casi 60 

kilómetros por carretera desde la ciudad del Cusco. Fue un centro urbano y 

religioso inca. Es famoso por construcciones megalíticas como: La Portada 

Monumental, La Real Casa del Sol, el Baño de la Ñusta, el Templo del Sol, los 

Colcas y sus inmensos andenes. Ollantaytambo también sirvió de fortaleza 

pues allí se enfrentaron incas y españoles en 1537. A causa de esto algunas 

construcciones de Ollantaytambo fueron dañadas. Aun así este sitio inca 

sigue siendo uno de los más sorprendentes y mejor conservados del Cusco.  

SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE CHINCHERO  

El sitio arqueológico de Chinchero fue un área agrícola y ceremonial de 

gran importancia. Se encuentra a 31 kilómetros de la ciudad del Cusco y a 

una altitud de 3,762 metros sobre el nivel del mar. En 1480 el emperador 

Túpac Yupanqui ordenó construir allí su palacio. Luego, tras la llegada de 

los españoles en el siglo dieciséis, éste fue destruido y sobre sus cimientos se 

edificó la iglesia de Nuestra Señora de Monserrat. Hoy todavía se logra 

apreciar el conjunto de andenes, los caminos incas (qhapac ñan) y recintos 

menores que conforman este sitio arqueológico.  

MINAS DE SAL DE MARAS 

Las salineras de Maras son un conjunto de más de dos mil pozos de sal 

formados naturalmente hace miles de años. Esta sal fue trabajada por los 

incas con fines agrícolas y ganaderos. Los actuales pobladores de Maras y 

las demás comunidades andinas trabajan la sal para el abastecimiento de 

los distintos mercados del Cusco. La sal también es comercializada como 

productos derivados donde destacan: la sal rosa, el chocolate de sal de 

Maras, las habas con sal de Maras y más. Las Salineras ofrecen uno de los 

paisajes más bellos del Cusco. 
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TOUR DE DIA INTEIRO VIP VALE SAGRADO – GALERIA DE FOTOS   
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TOUR DE DIA INTEIRO VIP VALE SAGRADO – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

O TOUR INCLUI A RETIRADA DO MEU HOTEL EM CUSCO? 

Sí, el tour incluye el recojo del turista desde la puerta de su hotel en la ciudad 

del Cusco. El recojo está disponible para hoteles situados en el área 

comprendida por el centro histórico del Cusco (allí están la gran mayoría de 

hoteles turísticos). La coordinación es por correo electrónico previo al tour.  

POSSO CANCELAR O TOUR SE JÁ O COMPREI?  

Sí, el tour puede ser cancelado y solicitar reembolso si se envía una solicitud 

por correo electrónico con una anticipación previa de hasta 3 días antes 

como último plazo. La cancelación tiene una penalidad del 35% del valor 

del tour (devolución del 65% de lo pagado).  

POSSO ALTERAR A DATA DO TOUR SE JÁ O COMPREI?  

Sí, las modificaciones del tour se pueden realizar con una solicitud por correo 

electrónico. Si el cambio se realiza de 3 a 5 días de anticipación, la 

penalidad es del 35% del valor del tour. Si se realiza de 5 días a más, no hay 

penalidad.  

O PASSEIO É SEGURO?  

Sí, el tour es completamente seguro. Se recomienda pasar dos o tres días 

antes en la ciudad del Cusco. Así podrá aclimatarse mejor a la altitud del 

Cusco y reducir los síntomas del mal de altura.  

TODOS OS BILHETES JÁ ESTÃO INCLUÍDOS NO TOUR?  

Sí, todas las entradas ya están incluidas en el tour: el ingreso a los sitios 

arqueológicos de Chinchero, Moray, Ollantaytambo y Pisac. El ingreso a 

estos sitios está incluidos en el Boleto Turístico del Cusco. ¡Maras también está 

incluido!   

A QUE ALTITUDE ESTÁ O VALE SAGRADO DOS INCAS?  

La altura máxima del tour es en Chinchero que se encuentra a 3,762 metros 

sobre el nivel del mar. La altura mínima es en el pueblo de Ollantaytambo 

que se encuentra a 2,792 metros sobre el nivel del mar.  

COMO É O ALMOÇO BUFFET NO RESTAURANTE TUNUPA? 

El tour incluye almuerzo buffet en el restaurante Tunupa de Urubamba. El 

almuerzo incluye sopas, ensaladas, panes, postres, pastas, arroces, carnes 

de alpaca, cerdo, pollo, causa rellena, ceviche de trucha y más.  

COMO FAÇO PARA PAGAR O PASSEIO? 

Puede efectuar el pago del tour de forma online en nuestro formulario de 

pago. El pago es mediante cualquier tarjeta de crédito o débito Visa, 

MasterCard, American Express, Diners Club o PayPal. La página web cuenta 

con sistemas de seguridad por internet que garantizan la privacidad de la 

información de los turistas. Luego del pago recibirá un correo electrónico de 

confirmación. La reserva ya estará confirmada.  

O TOUR É ADEQUADO PARA TODOS? 

Sí. El tour es apto para todas las personas. Los niños deben gustar de este 

tipo de rutas. Los adultos mayores deben de estar en buen estado de salud, 

especialmente del corazón. Se recomienda adaptarse al clima de la ciudad 

del Cusco dos o tres días antes.   

OU TOUR ADEQUADO PARA TODOS?  

El tour al Valle Sagrado de los Incas se puede realizar todos los días del año. 

La mayoría de turistas prefiere hacerlo entre los meses de abril a diciembre 

cuando son menos frecuentes las lluvias.  

POSSO TER TEMPO LIVRE EM CADA LOCAL TURÍSTICO DO TOUR? 

Sí. Sin embargo, debido a los muchos atractivos turísticos que incluye, el tour 

es intenso. Se recomienda seguir las recomendaciones del guía turístico.  

O QUE ACONTECE SE EU PERDER O TOUR? 

En caso el turista no se presente al tour a la hora indicada para el recojo, el 

servicio será considerado como ‘No Show’ y el turista no tendrá derecho a 

ningún reclamo ni devolución de dinero. 
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