
 
 

TURISMO WEEK – GBM – GRUPOS BRASILEIROS NO MUNDO 
O MELHOR DO PERU 

 
Um país de riquíssima cultura, gastronomia, arquitetura e um inigualável misticismo. 

 
RESERVAS:  Somente entre os dias Set.24 a Set.30 
DURAÇÃO:  13 dias/ 11 noites 

SAÍDA 2012:  Dez.30  
GUIA:  Brasileiro 
VISITANDO: Lima, Arequipa, Vale Sagrado, Machu Picchu e Cusco. 
ATRAÇÕES: 

•  Uma viagem de maravilhosas surpresas, explorando a riquíssima arquitetura colonial 
espanhola e todo o misticismo e energia emanados pelas antigas cidades do grandioso 
império Inca! 

• 2 noites em Lima, a capital peruana, com seus parques, belos monumentos e 
riquíssimo centro histórico; 

• 2 noites em Arequipa, a cidade branca, ornamentada por monumentos coloniais; 
• 2 noites no Vale Sagrado dos Incas, situado nos Andes Peruano, com seus povoados 

indígenas e diversos monumentos arqueológicos; 
• 2 noites em Águas Calientes para visitarmos Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, 

repleta de misticismo, conhecendo de perto suas belezas mundialmente aclamadas e 
considerada pela UNESCO, Patrimônio da Humanidade e eleita uma das Sete 
Maravilhas do Mundo; 

• 3 noites em Cusco, uma cidade repleta de palácios, monumentos pré-colombianos uma 
verdadeira mescla do legado do Império Inca com o colonial Espanhol; 

• Enfim... uma viagem que dentro de curto período de tempo lhe proporcionará uma 
ampla gama de experiências inesquecíveis! 

 
ROTEIRO 

 
1º DIA – DEZ.30 - DOM. – BRASIL/ LIMA 
Assistência da nossa equipe aos passageiros no aeroporto de São Paulo e embarque em voo da Lan, com 
destino à Lima. Chegada, recepção e traslado para hospedagem no Hotel Casa Andina Miraflores ou similar. 
Restante do dia livre. 

 
2º DIA – DEZ.31 - SEG. – LIMA 
Pela manhã passaremos pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade. Começaremos pelo Parque do Amor 
em Miraflores, com sua espetacular vista do Oceano Pacífico. Logo após, desfrutaremos de uma vista 
panorâmica da Huaca Pucllana, centro cerimonial de cultura de Lima, e em San Isidro, centro financeiro da 
cidade, apreciaremos a Huaca Huallamarca, antigo centro de adoração pré-inca. Seguiremos à Praça de Armas, 
onde encontraremos o Palácio de Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos, ainda, a Catedral e caminharemos 
até San Francisco, convento do século XVII, onde poderemos adentrar em suas famosas catacumbas. Restante 
do dia livre. À noite, jantar de Réveillon.  
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.  
 
3º DIA – JAN.01 – TER. – LIMA/AREQUIPA 
Traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Arequipa. À chegada, recepção e traslado ao Hotel 

Casa Andina Private Collection Arequipa. Restante do dia à disposição. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
4º DIA – JAN.02 – QUA. – AREQUIPA 
Pela manhã a cidade branca nos abre suas portas em um percurso que se inicia no belo bairro colonial de San 
Lazaro, local de fundação de Arequipa; aqui caminharemos através de suas pitorescas ruas embelezadas por 
gerânios até chegarmos ao mirante de Carmen Alto, que nos proporcionará uma bela paisagem de escadarias 



 
 

agrícolas e desde onde podemos observar os três vulcões tutelares que rodeiam a cidade: Misti, Chachani e 
Pichu Pichu. Seguiremos, então, até o bairro colonial de Yanahuara, famoso por sua igreja, construída em estilo 
andaluz e seu mirante, erguidos com uma bela arquitetura e rodeados de arcos de argila. Logo, visitaremos o 
Monastério de Santa Catalina, impressionante monumento religioso que esteve fechado por cerca de 400 anos; 
com estreitas ruas, praças e jardins nos recordam os bairros antigos de Sevilla ou Granada. Prosseguindo 
chegaremos a Praça de Armas, onde poderemos observar a Catedral e os arcos que rodeiam a praça, para 
finalmente visitar a Igreja da Companhia de Jesus; fundada no século XVII por jesuítas, destacam seus 

claustros e a famosa cúpula de San Ignácio. Restante do dia livre.  
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
5º DIA – JAN.03 – QUI. –AREQUIPA/ CUSCO/ VALE SAGRADO 
Pela manhã, bem cedo, traslado ao aeroporto para embarque com destino a cidade de Cusco. Ao chegar, 
rumaremos em direção ao Vale Sagrado. No caminho nos deteremos em Awanacancha, complexo onde 
conheceremos os tão típicos animais andinos, as lhamas e alpacas. Povoadores locais nos mostrarão suas 
técnicas de tecelagem e tingimento de tecidos tradicionais. Em seguida visitaremos a cidade colonial de Pisac e 
tempo para compras no seu colorido mercado de artesanato. Logo após de desfrutarmos de um almoço com 
Demonstração do Cavalo de Paso Peruano, prosseguiremos para hospedagem na Casa Andina Private Collection 
ou similar. 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.  
 

6º DIA – JAN.04 - SEX. – VALE SAGRADO 
Hoje conheceremos um pouco mais do Vale Sagrado dos Incas. Visitaremos Moray, onde a vista é 
impressionante graças aos colossais terraços concêntricos simulando um grande anfiteatro. Sua utilidade: 
recriar 20 diferentes tipos de micro-climas, medição que garantia a produção agrícola do império. 
Continuaremos até Maras, as famosas e milenárias minas de sal da época colonial. O contraste de seus poços 
brancos com o verde do vale é imponente e imperdível para um cartão postal espetacular do Vale Sagrado dos 
Incas. Almoço no restaurante Tambo del Inka Luxury Collection. Finalmente, visitaremos um povoado conhecido 
por seus famosos tecidos e aprenderemos como são feitos. Logo visitaremos a loja do famoso escultor Pablo 
Seminário. 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 
 
7º DIA – JAN.05 - SÁB. – VALE SAGRADO/ ÁGUAS CALIENTES/ MACHU PICCHU 
Antes de nossa saída até a estação ferroviária, teremos uma vista panorâmica da Fortaleza de Ollantaytambo. 
Chegada até a estação de Ollantaytambo e embarcaremos no trem com destino a estação de Aguas Calientes. 

Chegada, recepção e traslado para hospedagem no Hotel Sumaq Machu Picchu ou similar. 
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
8º DIA – JAN.06 – DOM. – MACHU PICCHU 
Muito cedo, embarcaremos em nosso ônibus para um belíssimo trajeto por um caminho intrincado oferecendo-
nos uma espetacular vista do rio Urubamba que dá forma ao famoso cânion. A Cidade Perdida dos Incas, Machu 
Picchu, nos receberá com seus incríveis terraços, escadarias, recintos cerimoniais e áreas urbanas. A energia 
emana de todo o lugar. Visitaremos a Porta do Sol (Intipunku), ponto final do caminho inca. Depois visitaremos 
a cidadela de Machu Picchu. Logo após uma visita guiada, teremos tempo livre para explorar a cidadela por 
nossa conta e almoçar no restaurante Orient Express Sanctuary Lodge localizado no topo da montanha perto ao 
acesso a Machu Picchu. 
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
9º DIA – JAN.07 - SEG. – ÁGUAS CALIENTES/ CUSCO 

Manhã livre. À tarde, traslado à estação ferroviária para embarque até Ollantaytambo e continuação em ônibus 
até Cusco, construída para ser a capital do Império Inca e fundada no século XI. Hoje é considerada a capital 
arqueológica da América do Sul. Chegada e alojamento no Hotel Libertador ou similar. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 
10º DIA – JAN.08 - TER. – CUSCO 



 
 

Pela manhã, saída em direção ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, que conta com 33 sítios 
arqueológicos. Visitaremos as ruínas de Kenko, antigo Templo de Puma, onde veremos um altar para o ritual de 
sacrifícios na parte interna de uma enorme rocha; Tambomachay com suas fontes sagradas da vida e saúde; 
Puca Pucará, torre de vigia que cuidava da entrada da cidade e a Fortaleza de Sacsayhuaman, construída com 
caráter religioso, dedicado à cosmologia andina com veneração ao Sol, à Lua, às estrelas, ao raio e outras 
divindades. À tarde, faremos um percurso que inicia com uma visita à Praça de San Cristóbal para desfrutar de 
uma vista panorâmica da cidade. Logo após, visitaremos o Mercado de San Pedro, onde nos deliciaremos com o 

sabor local e conheceremos mais de perto os produtos da região neste mercado onde há de tudo e que 
abastece à cidade inteira. Em seguida, o Templo de Koricancha nos recebe com toda sua magnificência; Recinto 
de Ouro é seu nome em quechua e sua grandiosidade ainda se sente nas paredes que no passado estiveram 
totalmente revestidas de ouro. Conheceremos também a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, o bairro 
dos artesãos, desceremos a pé pela Rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o palácio Inca Roca, 
hoje o Palácio Arzobispal e teremos tempo para admirar a mundialmente famosa Pedra dos Doze Ângulos.  
Seguiremos à Plaza de Armas para visitar a Catedral que alberga obras coloniais de imenso valor. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
11º DIA – JAN.09 – QUA. – CUSCO 
Dia livre para você desfrutar melhor ou revisitar suas atrações favoritas em Cusco, nosso guia brasileiro estará 
à disposição para melhor lhe orientar.  
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
12º DIA – JAN.10 – QUI – CUSCO/ LIMA 
Manhã livre. À tarde, traslado ao aeroporto para embarque com destino à cidade de Lima. Chegada e traslado 
ao hotel Casa Andina Miraflores ou similar. Restante do dia livre.  
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
13º DIA – JAN.11 – SEX – LIMA/ BRASIL 
Manhã livre. À tarde, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil. Chegada ao Aeroporto 
Internacional de São Paulo. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
 

***ESPECIAL TURISMO WEEK 2012*** 
PREÇO PARTE AÉREA E TERRESTRE, POR PESSOA EM DÓLARES AMERICANOS 

VÁLIDO PARA COMPRAS DE SET.24 A 30 
COM 20% DE DESCONTO 

 

GBM O MELHOR DO PERU 

Preço parte aérea + terrestre, por pessoa, em DÓLARES 

Saída Individual Duplo Triplo 

DEZ.30, 2012 
de 5320 
por 4256 

de 3995 
por 3196 

de 3915 
por 3132 

Taxa de embarque por pessoa (líquido, a ser incluída no valor da entrada) = US$ 
98 (valor aproximado) 

 

 
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

 

Cidade Hotéis Categoria 

Lima Casa Andina Private Collection Luxo 

Arequipa Casa Andina Private Collection Luxo 



 
 

Vale Sagrado Casa Andina Private Collection Primeira Superior 

Machu Picchu Sumaq Luxo Moderado 

Cusco Libertador Palácio del Inka Luxo Moderado 

 
 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
No caso desta saída não alcançar o mínimo de 15 pessoas inscritas e pagas até 45 dias antes do embarque, 
nós reservamos o direito de cancelar as saídas e transferir o cliente para a próxima saída do mesmo roteiro 
ou, se o cliente preferir, devolver o valor pago. 
 
Parte Aérea Prevista 
Cia. Aérea: LAN e outras congêneres 
Inscreva-se no plano de milhagens. 
1. São Paulo/ Lima 
2. Lima/ Arequipa 
3. Arequipa/ Cusco 
4. Cusco/ Lima 
5. Lima/ São Paulo 

 
Garanta sua reserva aérea sem desgastes 
Inscreva-se na excursão com antecedência mínima de 60 dias para garantir o valor das classes promocionais 
de grupo. Após este prazo, poderão ocorrer adicionais em função da falta de disponibilidade da classe 
utilizada dos nossos bloqueios. Solicite sua reserva com a maior antecedência possível. 
Acompanhamento de guia brasileiro desde o 1º dia até o 13º no desembarque no Brasil. 
 
Documentação 
Os passageiros de nacionalidade brasileira poderão fazer uso de carteira de identidade civil em perfeitas 
condições e emitidas dentro de 10 anos. Por se tratar de países limítrofes, não sendo, portanto, obrigatório o 
uso de passaporte. 
 
Cartão de Seguro e Assistência Assist Card 

 A excursão inclui o plano Classic Reloaded, consulte-nos sobre as apólices deste plano. 
 
Detalhes que fazem a diferença 

 O traçado deste roteiro possibilita um total aproveitamento do tempo, com deslocamentos 
harmoniosos e de grande beleza paisagística. 

 Acompanhamento de guia brasileiro profissional, além de guias locais nas principais cidades. 
 A melhor seleção de hotéis de primeira categoria e primeira moderada, de acordo com as 

disponibilidades nas cidades visitadas. 
 Café da manhã tipo buffet durante toda a viagem. 
 Refeições incluídas, conforme mencionadas no programa. 
 Ônibus e serviços exclusivos para o nosso grupo de brasileiros. 
 Cartão de Seguro e Assistência Internacional – Assist Card. 

 
 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 
GRUPOS BRASILEIROS NO MUNDO 

Estas informações devem ser lidas junto com as 
“Condições Gerais” (www.queensberry.com.br) 

 
INSCRIÇÕES 

Mediante o preenchimento da Solicitação de Reserva e o 
pagamento de um sinal de 5% do preço total da 
viagem, dedutível do valor da entrada. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS TURISMO 
WEEK 
1) Pagamento à Vista. 

http://www.queensberry.com.br/


 
 
2) Parcelado sendo: 
 Cartões de crédito da bandeira VISA emitidos no 

Brasil: em até 12 vezes, sendo 25% entrada a 
vista + taxas (cheque ou deposito bancário) e 
saldo em 11 vezes iguais. 

 Cartões de crédito das bandeiras American 
Express, Mastercard e Diners emitidos no Brasil: 
em até 10 vezes, sendo 25% entrada a vista + 
taxas (cheque ou deposito bancário) e saldo em 9 
vezes iguais. 

 Financiamento em cheque sem juros: Em até 10 
vezes, sendo 25% entrada a vista + taxas (cheque 
ou deposito bancário) e saldo em 9 vezes iguais  

As opções para pagamento parcelado poderão ser 
alteradas sem aviso prévio – para mais parcelas ou para 
menos parcelas. As alternativas disponíveis serão 
comunicadas na hora da confirmação da reserva. 
Financiamento restrito a pessoa física e está sujeito a 
aprovação de crédito. 
 
No caso de inscrições para saídas ainda não “garantidas” 
na data da inscrição, a inscrição será aceita contra 
pagamento de um sinal de 5% do preço total do 
programa. Este sinal será devolvido integralmente no 
caso de desistência antes da comunicação da garantia 
da saída, ou no evento de cancelamento da saída. Assim 
que a saída for garantida, o pagamento (descontando o 
sinal) deverá ser efetuado até 72 horas após a 
comunicação. 
 
PAGAMENTO - VENDAS ON LINE 
Para clientes que compraram estes programas "on line" 
através da sua agência de viagem, o pagamento será 
efetuado exclusivamente nos cartões de crédito em reais 
em até oito parcelas iguais. 
 
FINANCIAMENTO EM 10 VEZES 
Para quem quiser pagar em maior número de parcelas, 
oferecemos financiamento (com juros) em até 10 vezes 
através de cheques pré-datados. 
 
CANCELAMENTO 
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as 
seguintes taxas de cancelamento serão rigorosamente 
cobradas: 
1)Taxa administrativa    2% 
2)Pena compensatória 
   Cancelamento até 30 dias do embarque  3% 
   Cancelamento a menos de 30 dias do embarque 10% 
3) Qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada 
pelas Companhias Aéreas e/ ou Marítimas, ou pelos 
hotéis e outros fornecedores terrestres. Os valores 
destas multas aumentam substancialmente na medida 
que o cancelamento acontece mais perto da data de 
embarque, podendo chegar a 100% do valor total. Em 
certos casos, especialmente no caso de reservas para 
datas nobres, como Réveillon, Carnaval, férias e 
feriados, e reservas em resorts durante a alta 
temporada, estas taxas ou multas poderão ser cobradas 

no evento de qualquer cancelamento efetuado depois do 
pagamento do sinal  ou depósito. Uma previsão das 
possíveis multas será fornecida a pedido. 
No caso de cancelamento após o início da viagem, 
devolveremos somente os valores que conseguirmos 
recuperar dos fornecedores envolvidos. 
Programas que incluem cruzeiro marítimo com 
Princess Cruises: 
A parte do custo total que se refere ao cruzeiro 
marítimo sofrerá, no caso de cancelamento, as 
seguintes multas aplicadas pela própria Princess 
Cruises: ("Joias do Mar do Caribe "; "Joias da China e do 
Sudeste Asiático"; "Joias dos Mares do Sul";  
"Tahiti – O Paraiso em Grande Estilo").  
• 74 a 57 dias antes do embarque US$ 250.00 (valor do 
deposito) 
• De 56 a 29 dias antes do embarque: 50% do valor 
• De 28 a 15 dias antes do embarque: 75% do valor 
• Menos de 15 dias antes do embarque: 100% do valor 
OBS: CONSULTE-NOS SOBRE VALORES DE PROTEÇÃO 
CONTRA CANCELAMENTO DOS CRUZEIROS PRINCESS 
CRUISES, QUE PODERÃO SER ADQUIRIDOS  QUANDO 
DA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA, ATÉ 75 DIAS ANTES 
DO INÍCIO DO CRUZEIRO. 
 
OS PREÇOS 
Os preços dos programas nesta brochura estão 
publicados na “tabela de preços” ou no site 
www.queensberry.com.br  
 
OS PREÇOS INCLUEM 
• Passagem aérea em classe econômica, desde São 
Paulo. 
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares de 
categoria primeira, superior ou luxo, salvo exceções em 
categoria turística, ocupando apartamentos duplos 
standard com banheiro privativo, com taxas incluídas. 
• Cabines duplas externas, dois leitos baixos durante os 
cruzeiros marítimos e fluviais.  
• Café da manhã tipo buffet diariamente, exceto quando 
indicado o contrário nos itinerários  
• Refeições especificadas em cada programa, sendo 
normalmente do tipo “Table D‘Hote” - menu fixo. 
• Pensão completa durante os cruzeiros marítimos e 
fluviais. 
• Visitas em ônibus privativos com guias locais falando 
português ou espanhol ou eventualmente em inglês. 
• Passagem de navio conforme mencionado nos 
itinerários. 
• Traslados dos aeroportos aos hotéis (e vv.) em ônibus 
privativo, mini-ônibus ou van, com assistência de guias 
locais falando português ou espanhol, ou eventualmente 
falando inglês. 
• Passagem no trem categoria turística: Eurostar 
(Londres/Paris) e AVE ( Madrid/Barcelona).  
• Gorjetas aos guias locais e carregadores nos hotéis 
(uma mala por pessoa). 
• Franquia de bagagem aérea: 2 volumes de 32 (kgs) 
cada um, nos trechos de/para o  Brasil (conforme 

http://www.queensberry.com.br/


 
 
regulamento da ANAC) nos roteiros de Ásia, África do 
Norte e Sul; América do Norte,  Oriente Médio; 2 
volumes de 23kg nos roteiros de Austrália   e Nova 
Zelândia. Nos demais voos, somente 1 volume de 20 
(kgs) + 1 valise de mão de até 5kg. Nos roteiros de 
América do Sul somente 1 volume de 20kg + 1 volume 
de mão de até 5kg. 
• Cartão de Seguro e Assistência Internacional Assist-
Card - Classic Reloaded. 
• Guia profissional acompanhante, falando português 
durante toda a parte terrestre (mínimo de 15 
passageiros). 
 
OS PREÇOS NÃO INCLUEM 
• Taxas de embarque nos aeroportos. (Ver custo na 
tabela de preços). 
• Refeições não mencionadas como incluídas. 
• Bebidas e outras despesas de caráter pessoal. 
• Passeios opcionais. 
• Gorjetas para carregadores de malas que excedam a 
um volume por pessoa. 
• Gastos com passaportes e vistos. 
• Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário 
diferente do grupo. 
• Gorjetas a bordo do navio Amalotus  – Cruzeiro rio 
Mekong – aprox. US$ 10.00 por pessoa/por dia. 
• Gorjetas a bordo dos navios da Princess Cruises - US$ 
12.00 por dia, serão debitadas pela companhia marítima 
localmente. 
• A tradicional gorjeta (não obrigatória) ao guia 
permanente no final da viagem. 
 

ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 
Todas as tarifas publicadas em nossas tabelas de preços 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, seja em 
função do aumento do custo de qualquer um dos itens 
que compõem a viagem ou de alterações dos câmbios. 
 
ADVERTÊNCIAS 
Os passaportes deverão ter uma validade de pelo menos 
6 meses além da data do final da viagem; Para viagens 
à África do Sul o passaporte deverá ter 2 páginas em 
branco para utilização da Imigração. 
As carteiras de identidade (Viagens à Argentina e Chile), 
deverão ser civis (emitidas pelas Secretarias de 
Segurança Pública), estar em perfeitas condições de 
conservação e dentro do prazo máximo de 10 anos da 
data de emissão. 
 
MARCAÇÃO DE ASSENTOS 
As tarifas de grupo não dão direito a marcação 
específica de assentos nas aeronaves. As companhias 
aéreas designam um bloco de assentos ao grupo, 
somente após a emissão dos bilhetes aéreos (realizada 
em média 30 dias antes do embarque), a serem 
marcados individualmente no check-in no aeroporto.  
 
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM  
A documentação de viagem será entregue 
aproximadamente 10 dias antes do início da mesma , 
desde que totalmente paga e os formulários enviados 
quando da efetivação de reservas, devidamente 
assinados e devolvidos. 

 

 
 


