1º DIA: 06/01/2023 SEXTA-FEIRA: XAXIM/SÃO BORJA - RS, 05h00 da manhã saída de Xaxim na agência
Universo do Turismo com destino a Jujuy - AR, aduana Brasil/Argentina em São Borja - RS pernoite em
deslocamento;
2° DIA: 07/01/2023 SÁBADO: SAN SALVADOR DE JUJUY, continuação da viagem pela província de Chaco AR, chegada prevista em Jujuy - AR as 14h00, acomodações no hotel, tarde e noite livre;
3° DIA: 08/01/2023 DOMINGO: SAN SALVADOR DE JUJUY/ARICA, após o café da manhã check-out no hotel
e saída com destino a Puno - Peru. Dia em viagem, nesse dia passaremos pela Montanha das Sete Cores,
Cordilheira dos Andes e Grandes Salinas - Aduana Argentina/Chile em Paso de Jama. Continuação da viagem,
pernoite em deslocamento;
4º DIA: 09/01/2023 SEGUNDA-FEIRA: ARICA/PUNO, café da manhã em Arica - Chile, continuação da viagem
com destino a Puno - Aduana Chile/Peru, com chegada prevista para o final da tarde em Puno, acomodações
no hotel, pernoite e noite livre;
5º DIA: 10/01/2023 TERÇA-FEIRA: PUNO/LAGO TITICACA/CUSCO, após o café da manhã saída para o
passeio nas Ilhas Uros no Lago Titicaca (Desde que o clima permita), após o passeio retorno a cidade de
Puno, almoço e saída para Cusco, chegada prevista para as 20h00, acomodações no hotel, pernoite;
6º DIA: 11/01/2023 QUARTA-FEIRA: CUSCO, manhã livre para atividades pessoais ou opcional compras nos
mercados de artesanatos e mercado Molinos. Após o almoço, visita a Sacsayhuamann, Qenqo e
Tambomachai, principais centros arqueológicos de Cusco, visita a Qoricancha e Catedral, final dos passeios
retorno para o hotel, pernoite e noite livre. *opcional jantar show.
07º DIA: 12/01/2023 QUINTA-FEIRA: CUSCO/ÁGUAS CALIENTES, em horário combinado saída para Písac,
visita a um dos maiores sítios arqueológicos do Vale Sagrado dos Incas, almoço em Urubamba. Na sequência
visita Ollantaytambo (Sítio Arqueológico). Seguimos para a estação ferroviária para embarque no trem com
destino a Águas Calientes (pequeno vilarejo ao pé da montanha), chegada e pernoite;
08º DIA: 13/01/2023 SEXTA-FEIRA: MACHU PICCHU/CUSCO, após o café da manhã, subiremos a Machu
Picchu, caminhada com guia local na montanha, tempo livre. Após a descida retorno de trem até
Ollantaytambo e retorno a Cusco, pernoite;
09º DIA: 14/01/2023 SÁBADO: CUSCO/IQUIQUE, manhã livre. Após o almoço saída com destino ao Chile,
pernoite em deslocamento;
10º DIA: 15/01/2023 DOMINGO: ARICA/IQUIQUE: 06h00 Aduana Peru/Chile, parada para lanche ou almoço
em Arica. Logo após seguiremos para Iquique, com chegada prevista para o final da tarde. Acomodações no
hotel e noite livre;
11º DIA 16/01/2023 SEGUNDA-FEIRA: IQUIQUE/SAN PEDRO DE ATACAMA, após o café da manhã saída
para passeio de barco pelo Oceano Pacífico. Almoço no Shopping da Zona Franca, tarde livre para compras.

As 15h00 saída com destino a San Pedro de Atacama. Chegada prevista para as 21h00 acomodações no hotel,
pernoite;
12º DIA: 17/01/2023 TERÇA-FEIRA: SAN PEDRO DE ATACAMA: 05h00 saída para os Geisers del Tatio, com
opcional para banho em piscinas de águas termais (levar trajes de banho e toalhas). As 11h00 retorno a San
Pedro de Atacama, almoço. As 16h00 saída para o tour pelo Vale de La Luna, Vale da Morte e Estátuas de
Sal, local onde contemplaremos um maravilhoso pôr-do-sol na Cordilheira dos Andes. Após retorno ao hotel
para pernoite;
13º DIA: 18/01/2023 QUARTA-FEIRA: SAN PEDRO DE ATACAMA/SAN SALVADOR DE JUJUY, após o café da
manhã seguimos para aduana Chile/Argentina em Paso de Jama. Travessia do Deserto do Atacama pelo
altiplano Chileno e Argentino, com chegada na cidade de Jujuy no final da tarde, acomodações no hotel e
pernoite;
14º DIA: 19/01/2023 QUINTA-FEIRA: SAN SALVADOR DE JUJUY/SÃO BORJA, após o café da manhã saída
com destino ao Brasil, dia e noite em viagem, pernoite em deslocamento;
15º DIA 20/01/2023 SEXTA-FEIRA: SÃO BORJA/XAXIM, chegada prevista em Xaxim para as 16h00.
*A ordem dos passeios e roteiro poderá ser alterada conforme disponibilidade de agendamentos,
condições climáticas e ou novos protocolos de segurança impostos para o período da viagem.




















CAMA BUS - ÔNIBUS LEITO CAMA DOUBLE DECKER;
02 diárias de hotel em Jujuy com café da manhã;
01 diária de hotel em Puno com café da manhã;
03 diárias de hotel em Cusco com café da manhã;
01 diária de hotel em Águas Calientes com café da manhã;
01 diária de hotel em Iquique com café da manhã;
02 diárias de hotel em San Pedro de Atacama com café da manhã;
Acompanhamento de guia credenciado durante toda a viagem;
Passeio Lago Titicaca (navegação para as Ilhas de Los Uros);
Boleto turístico em Cusco: Sacsayhuamann, Qenqo, Qoricancha, Písac, Tambomachay e
Ollantaytambo;
Entrada na Catedral de Cusco;
Trem para Machu Picchu + entrada + ônibus + guia;
Passeio de Barco Oceano Pacífico em Iquique;
Tour aos Geisers del Tatio;
Tour ao Vale de La Luna;
Seguro viagem com cobertura Covid-19;
Serviço de bordo.

 Extras de caráter pessoal ex.: Ingressos, taxas de visitação e de turismo não mencionadas nos
serviços inclusos, passeios extras, teste PCR Covid-19 ou Antígeno (caso exigido), gorjetas,
lavanderia, telefonemas, alimentação e bebidas e o que mais não constar na programação.

APARTAMENTO DUPLO

APARTAMENTO TRIPLO

APARTAMENTO INDIVIDUAL

US$ 2.450,00

US$ 2.450,00

US$ 2.980,00

*Consulte adicional do seguro viagem para pessoas acima de 60 anos.



Parcelado em até 10x sem juros no cheque ou boleto bancário.



Verificar câmbio do dólar no dia do fechamento do contrato.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
CARTEIRA DE IDENTIDADE com no máximo 10 anos de expedição e em perfeito estado de conservação; OU
PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento ideal de 6 meses após o retorno da viagem - Não precisa de visto.
CARTEIRA DE VACINAÇÃO COMPLETA COVID-19. RG / CPF e Título de Eleitor (CÓPIA DE CADA para no caso
de ter que solicitar outro documento em viagem ao Consulado Brasileiro local no caso de perda do
documento original. Vacina contra Febre Amarela (CERTIFICADO INTERNACIONAL), Menores de 18 anos
desacompanhados de um dos pais, precisam de autorização do juizado de menores assinada pelos mesmos.

