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PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA MACHU PICCHU 
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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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PASSAGEM ÚNICA – ROTA AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU 

RESUMO   

A viagem a Machu Picchu começa com a rota Cusco – Ollantaytambo por transporte terrestre 

de minivan ou ônibus. Esta viagem é de aproximadamente 60 quilômetros. A viagem leva em 

média 1 hora e 40 minutos. Então, de Ollantaytambo, a viagem de trem é feita pelas belas 

paisagens do Vale Sagrado dos Incas. Esta viagem é de aproximadamente 40 quilômetros. Leva 

em média 1 hora e 45 minutos. É uma experiência agradável na viagem a Machu Picchu. 

Finalmente, chegamos à cidade de Aguas Calientes, também chamada de cidade de Machu 

Picchu devido à sua proximidade com a cidadela inca. Lá você só precisa percorrer 10 

quilômetros morro acima nas encostas de uma montanha. Embora seja possível caminhar, é 

muito cansativo (caminhada de 2 horas ou mais). Por isso, a melhor opção, e a mais escolhida 

pelos turistas, é pegar o ônibus turístico para Machu Picchu (uma viagem de apenas 30 minutos). 

A passagem de ônibus na seção de subida é a mais recomendada. A razão? Subir a Machu 

Picchu a pé é muito cansativo. Os turistas precisarão de energia para completar o circuito turístico 

dentro de Machu Picchu (circuito a pé de quase 2 horas). A passagem de ônibus no trecho Aguas 

Calientes – Machu Picchu permite economizar energia e chegar a Machu Picchu descansado. A 

maioria dos turistas escolhe esta opção. Recomendado!   

INCLUI:  

• Viagem de ônibus Aguas Calientes – Machu Picchu. 

• Assento confortável. 

• Descontos para menores de 12 anos. 

• Crianças menores de 5 anos viajam gratuitamente na cadeirinha do pai ou da mãe. 

ÑAO INCLUI:  

 Entrada para Machu Picchu. 

 Bilhete de trem para Machu Picchu. 

 Serviço de guia turístico em Machu Picchu.  
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PASSAGEM DE VOLTA – ROTA AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU 

RESUMO   

Após a visita a Machu Picchu, é hora de retornar a Aguas Calientes e, em seguida, à cidade de 

Cusco. A rota Machu Picchu – Aguas Calientes pode ser feita de duas maneiras: de ônibus ou a 

pé. A primeira opção é recomendada porque permite chegar a tempo à cidade e desfrutar do 

almoço ou chegar a tempo para a viagem de comboio. No entanto, a opção de voltar a pé 

para Aguas Calientes também é recomendada. A razão? A descida é menos exigente 

fisicamente e permite desfrutar de belas paisagens e de uma aventura memorável. Também é 

recomendado! 

A viagem de ônibus de Machu Picchu a Aguas Calientes leva apenas 30 minutos. A seção a pé, 

quase 2 horas. A caminhada segue alguns degraus de pedra rodeados por árvores e paisagens 

montanhosas. Além disso, a rota é uma maneira aventureira de economizar alguns dólares. A rota 

segue um caminho de degraus de pedra que desce a montanha, cruzando a Rodovia Hiram 

Bingham. Esta aventura é recomendada para jovens ou pessoas em boas condições físicas. 

A escolha da passagem de ônibus, por outro lado, é recomendada para pessoas que não estão 

em boas condições físicas ou simplesmente cansadas após o passeio por Machu Picchu. As 

passagens de ônibus podem ser compradas online ou no portão de saída de Machu Picchu. A 

passagem de ônibus pode ser usada no mesmo dia da visita a Machu Picchu, um dia antes ou 

um dia depois. Inclui descontos. Tirar proveito de!    

INCLUI:  

• Viagem de ônibus Aguas Calientes – Machu Picchu. 

• Assento confortável. 

• Descontos para menores de 12 anos. 

• Crianças menores de 5 anos viajam gratuitamente na cadeirinha do pai ou da mãe. 

ÑAO INCLUI:  

 Entrada para Machu Picchu. 

 Bilhete de trem para Machu Picchu. 

 Serviço de guia turístico em Machu Picchu.  
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ROTA DE ÔNIBUS AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – AGUAS CALIENTES  
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ROTA A PÉ AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – AGUAS CALIENTES 
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INGRESSOS E CIRCUITOS EM MACHU PICCHU – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

ONDE VOCÊ TOMA O ÔNIBUS PARA MACHU PICCHU? 

A estação de ônibus está localizada a poucos metros da estação de trem. 

Na Avenida. Hermanos Ayar S/N. Como a cidade de Aguas Calientes é 

muito pequena, você pode se localizar facilmente nela. Para a seção de 

retorno, o ônibus é levado no portão de entrada de Machu Picchu.   

POSSO APRESENTAR O BILHETE EM FORMATO DIGITAL?  

Sim, o bilhete pode ser apresentado tanto em formato digital como físico. 

Recomenda-se tirar uma captura de tela do ingresso e também obter uma 

fotocópia do mesmo.    

QUAL O HORÁRIO DE SAÍDA DOS ÔNIBUS?  

Os ônibus saem de Aguas Calientes a partir das 5h30 da manhã (Machu 

Picchu abre suas portas às 6 da manhã). O último ônibus sai de Aguas 

Calientes às 15h30. O último ônibus de retorno de Machu Picchu para Aguas 

Calientes sai às 17h30. Os ônibus partem todos os dias do ano. 

POSSO VISITAR MACHU PICCHU SEM PASSAGEM DE ÔNIBUS?  

Sim, a passagem de ônibus não é essencial para visitar Machu Picchu. Em 

vez de fazer a rota de ônibus, você pode subir de Aguas Calientes a Machu 

Picchu a pé. A caminhada leva aproximadamente 2 horas. É recomendado 

para pessoas em boas condições físicas. No caso do trecho de volta, você 

também pode pegar o ônibus ou descer a pé. O trecho de volta leva 1 hora 

e 30 minutos e é mais fácil porque o percurso é em declive por degraus de 

pedra.  

A PASSAGEM DE ÔNIBUS INCLUI ENTRADA PARA MACHU PICCHU? 

Não, a entrada para Machu Picchu não está incluída na passagem de 

ônibus. Este ingresso pode ser adquirido online através do site oficial de 

vendas ou no site de uma agência de turismo. A passagem de ônibus não 

inclui um guia turístico oficial ou passagem de trem ou qualquer serviço 

adicional além da viagem de ônibus na rota Aguas Calientes – Machu 

Picchu – Aguas Calientes.  

 

POSSO COMPRAR PASSAGEM DE ÔNIBUS EM MACHU PICCHU? 

Sim, as passagens de ônibus estão amplamente disponíveis, portanto, 

podem ser compradas online e pessoalmente na própria cidade de Aguas 

Calientes ou no portão de entrada de Machu Picchu.  

CRIANÇAS VIAJAM DE GRAÇA NO ÔNIBUS PARA MACHU PICCHU? 

Todas as crianças menores de 5 anos podem viajar gratuitamente no ônibus, 

desde que o façam no colo do pai ou da mãe (não ocupem assentos). 

Crianças menores de 11 anos têm descontos na passagem de ônibus. 

Maiores de 12 anos já pagam como turistas adultos. Todos os turistas devem 

apresentar seu passaporte ou documento de identidade ao embarcar no 

ônibus.   

TEM FILAS PARA ENTRAR NO ÔNIBUS PARA MACHU PICCHU? 

Nas primeiras horas da manhã, especialmente nos meses de alta atividade 

turística (maio, junho, julho e agosto), costuma haver longas filas para 

embarcar no ônibus para Machu Picchu. Essas filas geralmente levam cerca 

de 10 a 15 minutos. A partir das 9 ou 10 da manhã, essas filas diminuem.  

A VIAGEM DE ÔNIBUS É SEGURA?  

Sim, a viagem é segura. A rota é curta e segue ao longo da estrada 'Hiram 

Bingham'. Por ali passam apenas os ônibus que levam os turistas a Machu 

Picchu. O passeio inclui assentos confortáveis e grandes janelas. Todos os 

motoristas são profissionais treinados e constantemente avaliados pelas 

autoridades de Machu Picchu.  

COMO COMPRAR A PASSAGEM DE ÔNIBUS ONLINE? 

A passagem de ônibus pode ser comprada online em 

'boletomachupicchu.com'. Basta clicar em 'Reservar' e preencher os dados 

pessoais do visitante. A compra é online através de cartões de crédito ou 

débito Visa, MasterCard, Diners Club, American Express ou PayPal. Assim que 

o pagamento for feito, o visitante receberá um e-mail de confirmação com 

a passagem de ônibus em formato PDF. Você só tem que mostrá-lo 

(impresso ou digital) para o dia da visita a Machu Picchu.
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