
 

ROTEIRO DE VIAGEM 
CIRCUITO INCA RODO AEREO | ARGENTINA, CHILE, BOLIVIA e PERU 
 
1º DIA – 16/01/23 – ORIGEM / JUJUY (1.800 km): 
Saída 12hs com destino a San Salvador de Jujuy. Noite em trânsito. 
 
2º DIA – 17/01 – SÃO BORJA / CORRIENTES / PAMPA DEL INFIERNO / GUEMES / JUJUY: 
Pela manhã deslocamento pelas cidades de Pampa del Infierno e Guemes. Chegada em Jujuy no começo da tarde 
e hospedagem. Restante livre. 
 
3º DIA – 18/01 – JUJUY / PURMAMARCA / SUSQUES / SAN PEDRO DE ATACAMA (476 km): 
06h despertar. Logo após o café da manhã (leve), desocuparemos o hotel e sairemos em direção ao Atacama. 
Saída de Salta com destino a Purmamarca (2324 msnm), onde faremos parada para conhecer o famoso Cerro de 
los Siete Colores. A viagem prossegue subindo a Cordilheira de los Andes através de la Cuesta del Lipan (4600 
msnm), após a subida e já em altitude faremos uma parada para conhecer a fascinante Grandes Salinas com seu 
espelho de sal de 212 km² (3450 msnm). A viagem prossegue para realizar uma parada estratégica na localidade 
de Susques e seguir até a fronteira Argentina / Chile onde realizaremos os tramites de saída da Argentina (Paso 
Internacional de Jama 4200 msnm). Após os tramites continuamos a ascensão da cordilheira passando por 
paisagens magnificas entre elas a do vulcão Licancabur (5450 m) até chegar na cidade símbolo do Deserto do 
Atacama – San Pedro de Atacama (2450 msnm). Chegada e Hospedagem. 
 
4º DIA – 19/01 – SAN PEDRO DE ATACAMA / GEYSERS DEL TATIO / ARICA (697 km): 
4hrs - saída do hotel para visitar o famoso Gêiser Del Tatio. Ao amanhecer teremos a oportunidade de assistir ao 
espetáculo dos gêiseres em ação, caminhar ao redor do campo geotermal, oportunidade de banho de água 
termal para os mais corajosos em piscinas naturais com águas de 33 graus a 42 graus a 4.200 metros de altitude, 
retorno a San Pedro em meio a imponente paisagem da Cordilheira dos Andes. Desocupação do hotel e saída 
para Arica com para almoço livre (não incluído). Chegada na cidade Porto de Arica á noite diretamente ao hotel e 
hospedagem. 
 
5º DIA – 20/01 – ARICA / CHUNGARA / LA PAZ (489 km): 
Após o café da manhã no hotel, saída de Arica com destino ao mirante de Putre (3500 msnm), após realizaremos 
tramites de saída do Chile no Paso de Chungara (4680 msnm). Durante o percurso teremos uma espetacular vista 
do vulcão Parinacota (6348 msnm), chegada em Tambo Quemado para realizar tramites de entrada na Bolívia. 
Após os tramites aduaneiros viagem prossegue em direção a La Paz. Chegada em La Paz (centro da cidade 3650 
msnm) no começo da noite e hospedagem. 
 
6º DIA – 21/01 – LA PAZ: 
Após o café da manhã no hotel, passeio pela cidade de La Paz (Palácio do Governo, Congresso, Catedral, Igreja de 
São Francisco, Valle de La Luna (sem ingresso), Mirante, entre outros. Após o passeio, tempo livre para compras 
ou passeio opcional. Noite livre ou sugerimos um jantar-show típico boliviano em alguma peña – penha = 
restaurante típico com show. 
 
7º DIA – 22/01 – LA PAZ / TIWANAKU / PUNO (264 km): 
Após o café da manhã, saída do hotel e viagem até o antigo complexo arquitetônico de Tiwanaku, para realizar 
visita ao templo (opcional), tempo livre para almoço no local. Após seguiremos até a fronteira Bolívia/Peru na 
localidade de Desaguadero para realizar os tramites de saída da Bolívia e entrada ao Peru. A viagem prossegue 
margeando o Lago Titicaca, chegada em Puno no final da tarde e hospedagem. Restante do tempo livre para 
visitas e/ou compras nas famosas feiras indígenas de Puno. 
 
8º DIA – 23/01 – PUNO / LAGO TITICACA / CUSCO (387 km): 
Após o café da manhã, saída do hotel e deslocamento até o porto de Puno para realizar navegação no Lago 
Navegavel mais alto do mundo (3280 msnm) e visita a Ilha Flutuante de Uros. Após o passeio viagem com destino 
a Cusco (3399 msnm). Chegada em Cusco no começo da noite e hospedagem. 



 

 
9º DIA – 24/01 – CUSCO: (PASSEIO OPCIONAL – US$ 60,00) 
Dia livre. OPCIONAL: Saída na madrugada. Tomaremos nossa caminhada para 3 horas e meia para cima para 
chegar à cidade de Machuraccay e depois subir até o sopé Vinicunca. Continuando o passeio, vamos passar ao 
longo de um caminho que vai gradualmente mudando a paisagem entre as montanhas de cores intensas e 
pequenos riachos de água gelada que nutrem e dão vida a este vale. Vamos atingir uma altitude de 5033 metros 
acima do nível do mar. Topo da misteriosa montanha de 7 cores (Vinicunca). Este será o ponto em que teremos 
tempo suficiente para tirar fotos, vídeos etc. Nossa visão se deleita na mágica que encerram as montanhas atrás 
do véu de nuvens e picos nevados, após essa experiência requintada, caminhada de volta para a aldeia de Japurá 
(Hanchipata). Voltamos para Cusco chegar a cerca de 19:00. 
 
10º DIA – 25/01 – CUSCO: 
Café da manhã. Nosso dia terá visitas incríveis, começando pelo sitio arqueológico de Pisac. Um importante local 
com vários terraços que mostra produção agrícola, além de abrigar o maior cemitério Inca. Após passeio, parada 
no mercado de Pisac. Também teremos visita a 2 sitios arqueológicos muito importantes: Tambomachay (local 
sagrado da água e local de descanso) e Sacsayhuaman (importante fortaleza com funções militares). Fim do 
passeio, retorno ao hotel. 
  
11º DIA – 26/01 – CUSCO (VALLE SAGRADO) / OLLANTAYTAMBO / AGUAS CALIENTES:  
Café da manhã no hotel. Com pequena bagagem, viagem a Ollantaytambo. No caminho, parada para conhecer 
Chincheros, local de tecelagem dos nativos. Tambem visitaremos Moray, onde abrange um grande terreno com 
várias depressões circulares, com finalidade na agricultura. Finalmente, chegaremos a parte inferior do complexo 
arqueológico de Ollantaytambo. Na parte alta, levanta-se um impressionante centro cerimonial do culto da água 
e uma fortaleza que vigiava o acesso à parte inferior do vale. Atualmente é um interessante povoado de origem 
incaica com notáveis canais e ruas empedradas do tempo dos Incas. A tarde embarque no trem até Aguas 
Calientes. Chegada e hospedagem.  
  
12º DIA – 27/01 – AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU / CUSCO 
Após o café da manhã seguiremos ao terminal de embarque para subir até a cidadela Inca de Machu Picchu. 
Acompanhado de guia local, faremos o recorrido pelas ruínas. Após a visita guiada, tempo livre para percorrer o 
lugar por conta própria, relaxar ou meditar. Em horário combinado, descida à cidade de Águas Calientes. À tarde, 
embarque no trem para retorno a Ollantaytambo. Desembarque e traslado terrestre até Cusco.  
 
13º DIA – 28/01 – CUSCO / RIO BRANCO 
Após almoço, viagem a Rio Branco no Acre, passando pela fronteira Peru / Brasil. Noite em trânsito. 
 
14º DIA – 29/01 – RIO BRANCO: 
Chegada em Rio Branco próximo ao meio dia. Tarde pequeno tour conhecendo a capital do Acre. Noite hotel. 
 
15º DIA – 30/01 – RIO BRANCO/ PORTO ALEGRE: 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para viagem a Porto Alegre. 
 
 
ITENS INCLUSOS NO PACOTE  
- Viagem ônibus LEITO; 
- 12 noites de hospedagem em Hoteis de Categoria Turista 4* com café da manhã, 
- Tour ½ dia ao Geysers del Tatio com guia local e transporte 
- Tour ½ dia em La Paz com guia local e transporte 
- Visita a localidade de Tiwanaku com ingresso; 
- Guia Local em Arica para visita a Putre, Chungara 
- Passeio de barco pelo Lago Titicaca e Ilha de Uros 
- Passeio em Cusco e ao Complexo de 4 Ruinas com ingresso incluído 
- Passeio ao Valle Sagrado dos Incas com ingresso 
- Passeio ao Sitio Arqueológico de Machu Picchu com ingressos incluído  



 

- TKt de Trem Expedition nos trechos Ollantaytambo x Aguas Calientes x Ollantaytambo 
- Seguro viagem de US$ 15.000,00; 
- Passagem aérea Rio Branco / Porto Alegre 
- Transporte Porto Alegre / Origem 
 
 
VALOR POR PESSOA 
APTO DUPLO/TRIPLO STD: R$ 12.900,00 
APTO SGL STD: R$ 14.900,00 
Criança de 1 a 2 anos não pagam, desde que acompanhada por dois adultos. 
Criança de 3 a 12 anos, desde que acompanhada por dois adultos, R$ 9.990,00 por pessoa.  
 

FORMAS DE PAGAMENTO 
À vista 5% de desconto. 
Prazo em 10x no cartão ou cheque (mediante consulta). 
 
 
- Carteira de Identidade (RG) original, emitida pela Secretaria de Segurança Pública, em bom estado e com foto 
recente ou Passaporte dentro de sua validade; 
- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial (por parte do pai ou 
mãe que não irá viajar), emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil ou em cartório com reconhecimento de 
assinatura por VERDADEIRO. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO. 
-O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso contrário, ficará 
impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos 
são de inteira responsabilidade do passageiro Portar Carteira de vacina contra Febre Amarela e COVID-19 
 


