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    Para:               Data do passeio:



                                       Detalhes do Contato: Machupicchu Terra.                                     Contatos da Web:   https://www.boletomachupicchu.com                        Telefone: 

                   Endereço  Rua Recoleta Angosta 604                                                                           https://www.machupicchuterra.com/es/                   +51 84 207064  

                                                      Cusco - Peru                                                                       Email:                    info@machupicchuterra.com   

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 DE TREM PARA MACHU PICCHU – A FORMA MAIS CONFORTÁVEL, SEGURA E RÁPIDA DE CHEGAR A MACHU PICCHU 

RESUMO   

A viagem de trem é a maneira mais confortável, segura e rápida de chegar a Machu Picchu. 

Existem duas outras maneiras de chegar à cidadela inca: com a longa rota pela Hidroeléctrica 

(8 horas de rota) e com a Trilha Inca para Machu Picchu em 4 dias. Em comparação com estas 

rotas, viajar de comboio permite uma viagem mais rápida de apenas 4 horas no máximo. Além 

disso, uma rota confortável com todos os serviços de qualidade a bordo (em alguns trens até 

com comida e shows a bordo). Da mesma forma, a viagem de comboio permite uma viagem 

com todas as medidas de segurança. É a melhor maneira de chegar a Machu Picchu! 

A viagem de trem pode ser feita a partir de diferentes estações em Cusco: a estação Wanchaq 

(localizada a 15 minutos do centro de Cusco), a estação San Pedro (localizada também a 15 

minutos do centro de Cusco), a estação Poroy (localizada a 30 minutos de centro de Cusco) e a 

estação de Ollantaytambo (localizada a 1 hora e 40 minutos do centro de Cusco). De todas estas, 

a estação mais utilizada pelos turistas é Ollantaytambo. 

Existem vários serviços de trem para Machu Picchu. Aqui você pode escolher os melhores serviços 

da empresa Peru Rail: o trem Expedition, o trem Vistadome e o trem de luxo Hiram Bingham. Todos 

são serviços turísticos que oferecem o maior conforto. Conheça aqui as diferenças entre esses 

serviços. Escolha o bilhete que mais lhe convém!   

TIPOS DE INGRESSOS:  

✓ Bilhete de trem Expedition Peru Rail. 

✓ Bilhete de trem Vistadome Peru Rail. 

✓ Bilhete de trem Hiram Bingham Peru Rail. 

INCLUI:  

✓ Viagem da estação de trem até a estação final de Aguas Calientes. 

✓ Serviços inclusos de acordo com cada tipo de serviço (alimentação, shows, carro 

observatório, etc.). 

ÑAO INCLUI:  

 Entrada para Machu Picchu. 

 Bilhete de ônibus de Aguas Calientes a Machu Picchu. 

 Serviço de guia turístico em Machu Picchu.  
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MAPA DE TREM PARA MACHU PICCHU – ROTA DE POROY – AGUAS CALIENTES  
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MAPA DA VIAGEM DE TREM PARA MACHU PICCHU – ROTA OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES 
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PASSAGEM DE TREM PARA MACHU PICCHU – SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO 

RESUMO   

O trem Expedition é o serviço turístico mais barato da Peru Rail. Seus vagões são espaçosos, com 

capacidade para 52 lugares. Possuem grandes janelas de impacto anti-UV, mesas de fibra de 

madeira, assentos semi-reclináveis e muito mais. Claro, todos os vagões incluem banheiros, 

espaços para bagagem, além de decoração com motivos andinos. 

Os serviços incluídos são música ambiente, venda de petiscos e bebidas (suspensa durante a 

pandemia) e pessoal de serviço a bordo. Claro, o trem também inclui um kit de emergência. 

O serviço Expedition parte de todas as estações: Wanchaq, San Pedro, Poroy e Ollantaytambo. 

Os preços dependem da hora e data de partida. A Expedição é recomendada para a viagem 

de ida. É o tipo de trem com mais partidas diárias de todas as estações. 

   

INCLUI: 

✓ Viajar de trem. 

✓ Bagagem de até 5 quilos no porão (mediante solicitação por e-mail). 

✓ Assentos confortáveis, mesas, janelas amplas. 

✓ Serviço a bordo. 

✓ Música a bordo com informações sobre a viagem a Machu Picchu. 

✓ Venda de lanches e bebidas (suspensa devido a pandemia). 

ÑAO INCLUI:  

 Entrada para Machu Picchu. 

 Bilhete de ônibus de Aguas Calientes a Machu Picchu. 

 Serviço de guia turístico em Machu Picchu.  
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PASSAGEM DE TREM PARA MACHU PICCHU – SERVIÇO VISTADOME 

RESUMO   

O trem Vistadome é um dos serviços turísticos mais aceitos pelos turistas. Seus vagões são 

espaçosos, com capacidade para 48 lugares. Além do serviço Expedition, conta com assentos 

confortáveis, mesas de madeira e uma sofisticada decoração andina. Destaca-se por suas 

janelas panorâmicas com vista lateral e superior. 

Os serviços inclusos são música ambiente, lanche e bebida cortesia (suspenso durante a 

pandemia) e equipe de atendimento a bordo. No trecho de volta (da estação de Aguas 

Calientes a Cusco) está incluído um show de dança a bordo, além de um desfile de moda com 

roupas feitas de alpaca. 

O serviço Vistadome também parte de todas as estações disponíveis: Wanchaq, San Pedro, Poroy 

e Ollantaytambo. O preço varia de acordo com a data e hora de saída do trem. A viagem de 

trem Vistadome é recomendada para o trecho de volta. Tem saídas diárias de todas as estações 

de Cusco.  

   

INCLUI:  

✓ Viajar de trem. 

✓ Bagagem de até 5 quilos no porão (mediante solicitação por e-mail). 

✓ Assentos confortáveis, mesas, janelas panorâmicas. 

✓ Serviço a bordo. 

✓ Música a bordo com informações sobre a viagem a Machu Picchu. 

✓ Lanches e bebidas de cortesia (suspenso devido à pandemia). 

✓ Show de dança Cusco a bordo (somente no trem de volta). 

✓ Desfile de moda com roupas de alpaca (somente no trem de volta). 

ÑAO INCLUI:  

 Entrada para Machu Picchu. 

 Bilhete de ônibus de Aguas Calientes a Machu Picchu. 

 Serviço de guia turístico em Machu Picchu.  
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PASSAGEM DE TREM PARA MACHU PICCHU – HIRAM BINGHAM SERVICE 

RESUMO   

O trem Hiram Bingham é um serviço de luxo da Peru Rail, uma das viagens de trem mais exclusivas 

do mundo. Seus carros incluem todos os confortos, como assentos semi-reclináveis, mesas de 

madeira dobráveis e janelas panorâmicas. Também inclui um vagão-restaurante, um vagão-

observatório e um vagão-bar. A capacidade é para 42 pessoas no máximo. 

O comboio de luxo Hiram Bingham está decorado ao estilo das carruagens Pullman (da década 

de 1920) onde se destacam o azul e o dourado. A viagem inclui champanhe de cortesia, show 

de dança de boas-vindas, almoço gourmet (ou jantar), bar aberto (apenas com alguns vinhos 

selecionados não incluídos), banda musical a bordo e mochila 'Hiram Bingham' de cortesia. 

Deve-se notar que o bilhete de trem também inclui a entrada para Machu Picchu, bem como os 

serviços de ônibus e guia turístico pelo sítio arqueológico inca.   

   

INCLUI: 

✓ Viajar de trem. 

✓ Bagagem de até 5 quilos no porão (mediante solicitação por e-mail). 

✓ Assentos confortáveis, mesas, janelas panorâmicas. 

✓ Carro de observação com bar e varanda. 

✓ Carro-restaurante. 

✓ Show de música ao vivo. 

✓ Champanhe cortesia. 

✓ Show de dança de boas-vindas na estação. 

✓ Almoço gourmet (ou jantar). 

✓ Bar aberto com vinhos selecionados. 

✓ Entrada para Machu Picchu. 

✓ Bilhete de ônibus final para Machu Picchu. 

✓ Guia turístico em Machu Picchu. 

ÑAO INCLUI:  

 Vinhos seleccionados. 

 Hotel em Machu Picchu. 
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TOUR DE DIA INTEIRO A MACHU PICCHU – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

QUANTO TEMPO DEMORA A VIAGEM DE TREM? 

A viagem de trem leva aproximadamente 1 hora e 40 minutos da estação 

de Ollantaytambo. Da estação de Poroy leva 3 horas e 30 minutos. 

Ollantaytambo está localizado a 1 hora e 40 minutos de estrada da cidade 

de Cusco. Poroy fica a apenas 30 minutos de carro da cidade de Cusco.   

QUANTO CUSTA A BILHETE DE TREM?  

O preço do bilhete de trem varia de acordo com o tipo de serviço que você 

escolher: trem Expedition, trem Vistadome e trem Hiram Bingham. Há 

também descontos para crianças até aos 11 anos. Crianças de 0 a 2 anos 

viajam gratuitamente no mesmo assento do pai ou da mãe.    

COMO COMPRAR O BILHETE DE TREM?  

A passagem de trem pode ser comprada online através da empresa Peru 

Rail ou através de uma agência de turismo como 'Boleto Machu Picchu'. 

Você só precisa escolher o tipo de trem, a estação e o horário. Em seguida, 

o pagamento deve ser feito através de cartões de crédito ou débito, como 

Visa, MasterCard, American Express, Diners Club ou PayPal. O pagamento é 

100% seguro. 

COM QUANTO TEMPO ANTES DEVO COMPRAR A BILHETE DE TREM?  

Os bilhetes de trem têm disponibilidade limitada. Devido a isso, é 

recomendável fazer a compra com antecedência. Na baixa temporada 

turística (de novembro a março), é recomendável fazer a compra com 2 ou 

3 semanas de antecedência. Em épocas de alto turismo (abril a outubro) 

recomenda-se fazer a compra com 1 ou 2 meses de antecedência.  

A PASSAGEM DE TREM INCLUI ENTRADA PARA MACHU PICCHU?  

Não, o bilhete de trem não inclui a entrada em Machu Picchu. A única 

exceção é o bilhete de trem para o serviço Hiram Bingham, que inclui o 

ingresso para Machu Picchu. Este bilhete também inclui um bilhete de 

ônibus final para Machu Picchu, bem como serviço de guia turístico na 

cidadela inca. O serviço de trem Hiram Bingham é o mais luxuoso oferecido 

pela Peru Rail.  

QUE TIPO DE TREM É RECOMENDADO? 

Todos os serviços ferroviários são turísticos e recomendados pela sua 

qualidade de serviço. Uma excelente opção é escolher o trem Expedition 

para o trecho de ida 'Cusco - Aguas Calientes' e o trem Vistadome para o 

trecho de retorno 'Aguas Calientes - Cusco'. Esses serviços oferecem uma 

experiência de viagem agradável.  

O QUE É O BILHETE DE TREM BIMODAL? ESTÁ INCLUSO? 

Alguns horários de trem oferecem o serviço 'Bimodal', que inclui uma 

primeira seção de ônibus (até a estação de Poroy ou Ollantaytambo) e 

depois a viagem de trem até a estação final de Aguas Calientes. O serviço 

Bimodal tem o mesmo custo da viagem direta de trem. Recomenda-se 

revisar os horários e aproveitar esta super promoção.  

ONDE PEGAR O TREM PARA MACHU PICCHU? 

O trem para Machu Picchu é tomado em uma das quatro estações 

disponíveis em Cusco: a) Estação Wanchaq (apenas 15 minutos do centro 

de Cusco), b) Estação San Pedro (apenas 15 minutos do centro de Cusco), 

c) Estação Poroy (30 minutos do centro de Cusco) e d) Estação 

Ollantaytambo (1 hora e 40 minutos do centro de Cusco).  

A VIAGEM DE TREM É PERIGOSA?  

Não, a viagem de trem é uma rota segura pelas belas paisagens do Vale 

Sagrado dos Incas. Todos os trens respeitam os limites de velocidade 

permitidos. Viaje com segurança! 

É NECESSÁRIO APRESENTAR CARTEIRA DE VACINAS NA VIAGEM DE TREM? 

Devido à pandemia de Covid 19, era obrigatório apresentar duas doses da 

vacina Covid 19. Porém, a partir de julho de 2022 isso não é obrigatório. O 

uso de máscaras é obrigatório dentro do trem. Não é permitido o consumo 

de alimentos e bebidas a bordo. Desta forma todos os turistas viajam em 

segurança e livres do Covid 19. 
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