
Proposta Tour Império Inca, Andes, Amazônia, Cartagena, Caribe 

 1 / 19 

www.mandarinfun.com. Contacto: Ricardo Demetrion  Tlm: + 351 913458541 

 

 

13 Dias. Conheça a civilização Inca + Machu Picchu + Entre nas profundezas da Amazônia + 

paisagens maravilhosas dos Andes  + Energia de Bogota + A mágica cidade de Cartagena e 

descanse no Caribe. Tudo numa só viagem, repleto de experiências MEMORÁVEIS 

 
 
Destinos: Bogota, Cartagena, Mar Caribe, Cusco, Pisac, Machu Picchu, Amazônia (Tambopata) 

   

Datas: Abril 14 – 26 2019, No Paxs: 24 Pax,  Hotéis: Comfortável  4, 3 Start 

Pontos altos da viagem 

Colômbia 

 Bogota: Museu do Ouro, Bairro Rosa 

 Cartagena: Cidade colorida colonial 

preservada 

 O mar do Caribe (Isla Rosário/Baru) 

 

Peru 

 Império Inca: Cusco, Vale Sagrado, Machu 

Picchu, passeio de comboio para Aguas 

Callientes 

 Amazônia (Tambopata): a floresta e seus 

animais Transporte de barco pelo rio 

Tambopata 
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Itinerário 

Dia1…… ..Partida de Lisboa para Bogota 

Dia1. ....... Chegada a Bogota (Colômbia) ........................ …………….......         ……………………………..................................3 

GHL Hotel Hamilton ..................................................................................................................................  

Dia2. ....... City Tour Bogota  ……………………. .......................................................................................................................... 3 

 GHL Hotel Hamilton  ..............................................................................................................................  

Dia3. ....... Partida para Piscac (cusco), mercado Pisac  ……………….. ........................................................................... 4 

  Melissa Wasi Hotel ...............................................................................................................................  

Dia4. ....... Visita Vale Sagrado + Comboio p/ Aguas Callientes (Machu Picchu) ................................................................... 6 

  Waman Hotel – Aguas Callientes .........................................................................................................  

Dia5. ....... Visita Machu Picchu + Comboio regresso + transporte Cusco…………….. ........................................................... 11 

Waman Hotel – Cusco ..............................................................................................................................  

Dia6. ....... Dia livre em Cusco – Capital do Império Inca ……………… .................................................................................... 11 

Waman Hotel – Cusco ..............................................................................................................................  

Dia7. ....... Amazônia – Puerto Tambopata ........................................................................................................................... 13 

Posada Amazonas …………………………………………………………………………………………………………….……….....  

Dia8. ....... Explorar a selva Amazônica, seus rios, arvores e animais  ................................................................................ 13 

Posada Amazonas ....................................................................................................................................  

Dia9. ....... Visita a amazonia e Partida para Cartagena das Indias……….. ......................................................................... 14 

Casa Arte Hotel Boutique ou equivalente .................................................................................................  

Dia10. ...... Visita Cartagena……..……………. ............................................................................................................................. 15 

Casa Arte Hotel Boutique ou equivalente .................................................................................................  

Dia11. ...... Partidade manhã para Isla Baru ou Isla do Rosário   …….. ............................................................................... 16 

Casa cordoba Baru ou equivalente ...........................................................................................................  

Dia12 …….Descançar na Isla Baru ou Isla do Rosário e no final o dia Partida para Lisboa  …….. ...................................... 17 

Dia13 ……. Chegada a Lisboa  ………………… .......................................................................................................................... 17 
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Itinerário 

 

Dia 1  Partida Lisboa – Bogota – Hotel GHL Hotel Hamilton – chegada no mesmo dia  

    Voo previsto: Air France – partida 12h05, chegada 21h50 

 

GHL Hotel Hamilton 

 

 
Click para o Site 

 

 

 

Dia 2 Bogota - City Tour (6 horas) 

Refeições: Pequeno almoço, Almoço 

 

Irá visitar as principais atrações e Bogota. O centro Histórico Candelaria, Praça Bolivar, O Museu do Ouro, prove 

o melhor café do mundo e visite o centro internacional da cidade. Uma breve descrição das atrações a visitar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GHL Hotel Hamilton é um clássico hotel vintage localizado na famosa Zona Rosa de Bogotá, a 

poucos passos da Zona T, famosa por sua culinária ampla e requintada. É uma das zonas de maior 

afluência turística da cidade, epicentro da moda, próximo aos melhores shopping centers: Centro 

Andino, El Retiro, Atlantis Plaza 

http://www.mandarinfun.com/
https://pt.ghlcollectionhamilton.com/
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 Candelaria - Centro Histórico: É uma bela área colonial onde nasceu Bogotá e é composto por uma 

bela arquitetura colonial misturada com uma atmosfera boêmia. Nesta área estão localizadas as 

principais (museu Botero, Casa de la moneda / museu numismático, biblioteca Luis Ángel Arango, 

centro cultural Gabriel Garcia Marquez). 

 Praça Bolívar: é o principal centro administrativo da Colômbia. Onde está localizado: A Câmara 

Municipal de Bogotá, a rua religiosa e o tribunal colombiano.  

 Museu do Ouro: Maravilhosa exposição variada de diferentes tipos de peças pré-colombianas, não só 

feitas de ouro, mas também em outros materiais, como prata, cobre, esmeraldas, madeira e cerâmica. 

O museu tem uma exposição permanente de mais de 35.000 peças, que é considerada uma das 

maiores e valiosas exposições do mundo (museu encerra 2ª feira). 

  O Centro Internacional: Vai visitar, Santa Maria Bull fighting Arena, Museu Nacional. 

  Visite uma pequena fábrica de café, segundo muitos a Colômbia tem o melhor café do mundo. 

Dia 3  Partida para Cusco/Pisac   

Hotel Melissa Wasi    

Refeições: Pequeno almoço, Almoço, Jantar 

 

De manhã partida para aeroporto. Destino Cusco. Localidade Pisac. Pisac fica a 2972 m de altitude, é o ponto de 

partida para visitar o famoso Vale Sagrado e os seus monumentos únicos, esta localidade é conhecida pelo seu parque 

arqueológico. Iremos ficar num hotel tranquilo, próprio para descansar e adaptar-se à altitude.  

 

Nos próximos 4 dias iremos visitar Vale Sagrado, suas paisagens e os seus monumento arqueológicos que são únicos 

no mundo, Machu Picchu (cidade intacta desde o Império Inca), e por último visitaremos a capital do Império Inca, 

Cusco. Veja o mapa seguinte para perceber onde fica cada uma das atrações:  

 

 

 

 

Bogota - Candelaria 

 

http://www.mandarinfun.com/
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Locais a visitar:  

 

Melisa Wasi Hotel 

 

 
Click para o site 

 

 

“Queremos que sientan el calor del hogar, donde no sólo tendrán hospedaje sino también guía y consejo 

sobre los lugares que pueden visitar y actividades que pueden realizar durante su estadía.” Melissa 

http://www.mandarinfun.com/
http://www.melissa-wasi.com/
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Dia 4 Visite o Vale Sagrado dos Incas e aos seus centros arqueológicos. Pisac, Ollantaytambo, Chinchero,      

Moray. Por último as salinas de Maras. Hotel Waman Machu Picchu 

Hotel Waman Machu Picchu. Link: http://www.wamanhotels.com/waman-machupicchu/ 

Refeições: Pequeno almoço, Almoço 

Pela manhã partiremos para visitar os principais centros arqueológicos do Vale Sagrado da cultura Inca. Almoçaremos 

num restaurante típico do Valle Sagrado e ao final da tarde (por volta das 17h00) apanharemos em Ollantaytambo o 

comboio com destino à localidade de Aguas Callientes, ponto de partida para chegar a Machu Picchu. Terá a 

oportunidade de apreciar as paisagens maravilhosas e verdejantes.  

 

Vale Sagrado  

 

 

Alguma informação de cada um dos destinos:  

 

Pisac.  

O lugar arqueológico de Pisac é um dos mais bonitos de todo o Vale Sagrado e dá uma boa amostra da engenharia 

avançada e arquitetura inteligente dos Incas. 

Pisac foi uma espécie de fazenda, que pertencia ao Inca Pachacutec. O espaço arqueológico de Pisac possui uma 

parte doméstica, com casas, uma parte cerimonial, um cemitério numa colina, aquedutos e terraços agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mandarinfun.com/
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Pisac  

 

Ollantaytambo 

Ollantaytambo uma fortaleza inca, onde construíram um centro administrativo militar. Há também um centro 

religioso e agrícola. 

Em Ollantaytambo podemos ver algumas construções do povo Tiwanakus, povo este que vivia na fronteira com a 

Bolívia. Ajudaram o General Ollanta a terminar a construção da cidade. 

Ollantaytambo  

 

 

 

 

http://www.mandarinfun.com/
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Chinchero  
 

Chinchero é uma pequena aldeia indígena Andina localizada no alto das planícies varridas pelo vento de Anta, a 

3765m, a cerca de 30km de Cusco. Acredita-se que Chinchero seja o local do nascimento do arco-íris. A vila é 

composta principalmente por casas de tijolo de barro (adobe), e os moradores locais ainda cuidam de seus trajes 

tradicionais.  

 

O remanescente mais notável desse período é o maciço muro de pedra na praça principal, que possui dez nichos 

trapezoidais. A construção do muro e muitas outras ruínas e terraços agrícolas (que ainda estão em uso) são 

atribuídas ao Inca Tupac Yupanqui. 

 

A praça principal, uma igreja colonial de adobe, datada do início do século XVII, foi construída sobre as fundações de 

um templo ou palácio inca. O teto e as paredes são cobertos de belos desenhos florais e religiosos.  

 

Chinchero 

 

 

Moray 

 

O local consiste em várias depressões circulares enormes feitas de terraços de pedra circulares concêntricos que 

diminuem de tamanho para o meio de maneira similar a um anfiteatro. A maior depressão tem quase 30m de 

profundidade. O objetivo dessas estruturas é incerto, mas seu design e orientação criam uma gama de microclimas 

com diferenças de temperatura de até 15 ° C (27 ° F) entre o terraço superior e inferior.  

 

Especialistas sugeriram que Moray pode ter sido algum tipo de estação experimental agrícola Inca para estudar os 

efeitos das diferentes condições climáticas nas plantações e possivelmente ajudar a domesticar e aclimatar certas 

culturas para uso em altas altitudes. Culturas de climas mais quentes poderiam ter sido plantadas nos terraços 

inferiores, mais quentes e mais protegidos de ventos frios e geadas. As sementes das plantas mais saudáveis 

http://www.mandarinfun.com/
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poderiam então ser introduzidas no próximo terraço mais alto e este processo de aclimatação e domesticação 

genética repetido até que plantas adequadas pudessem ser criadas para sobreviver fora do terraceamento. Por isso, 

estas estruturas circulares gigantes são muitas vezes referidas como "Estufas Inca".  

 

Moray  

 

 

 

Salinas de Maras  
 

Perto de Moray, existe no interior do Vale Sagrado dos Incas, uma nascente de água quente extremamente salgada 

que transformou uma encosta de uma montanha numa das mais impressionantes salinas do mundo. As Salinas de 

Maras datam do período pré-Inca e são, desde então, exploradas por cerca de 200 famílias locais, geração após 

geração.  

 

Os cinco mil bancos de água têm, em média, quatro metros quadrados cada de área e o máximo de trinta centímetros 

de profundidade; o fluxo de água que parte no cume da montanha é direcionado para um sistema de pequenos 

canais construídos de modo a que a água escorra gradualmente e inunde os milhares de depósitos que estão 

dispostos em forma de escada. Quando todos os bancos de água estão cheios, o fluxo é direcionado para outro local, 

o que permite que a água depositada evapore ao sol. O sal obtido apresenta uma cor avermelhada ou acastanhada 

e é conhecido pelas suas propriedades benéficas para a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mandarinfun.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_Sagrado_dos_Incas
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Proposta Tour Império Inca, Andes, Amazônia, Cartagena, Caribe 

 10 / 19 

www.mandarinfun.com. Contacto: Ricardo Demetrion  Tlm: + 351 913458541 

Salinas de Maras 

 

 

O comboio que nos levará a Aguas Callientes (Machu Picchu) por meio de paisagens verdejantes e montanhas 

ingremes. 

 

Comboio para Aguas Callientes (Machu Picchu) 
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Dia 5  Visita a Machu Picchu pela tarde e depois da visita partida para Cusco 

Refeições: Pequeno almoço, Jantar 

Hotel: Waman Cusco / http://www.wamanhotels.com/waman-qorikancha/ 

11h00, partiremos de autocarro (20 minutos) para a famosa antiga cidade do Império Inca, Machu Picchu. Entraremos 

no complexo por volta das 12h00 e poderemos ficar até às 17h00. Jantaremos às 18h00 e por volta das 19h00 

regressaremos de comboio para Ollantaytambo, e posteriormente um autocarro levará-nos a Cusco. 

 

Machu Picchu 

 

 

 

Dia 6  Visita a Cusco – dia Livre 

Refeições: Pequeno almoço, Jantar 

Hotel: Waman Cusco  http://www.wamanhotels.com/waman-qorikancha/ 

Dia livre. Muitas vezes referida como a "Capital Arqueológica das Américas", Cusco é uma bela cidade repleta de 

contrastes entre os estilos indígenas e a arquitetura Hispânica. São esses contrastes que deram a Cusco sua rara 

beleza. Explore a cidade por si próprio andando pelas suas ruas, ou então se assim o desejar peça-nos e arranjaremos 

um serviço de guia para si. No final do dia iremos jantar a um restaurante típico de Cusco.  

 

A primeira coisa que atinge o visitante recém-chegado a Cusco são os muros incas; enormes blocos de granito 

esculpidos para se encaixarem perfeitamente sem o auxílio de canteiros de argamassa. É uma homenagem aos Incas 

que seu design anti-sísmico sobreviveu ao teste do tempo, enquanto a arquitetura colonial espanhola foi 

reconstruída várias vezes após uma onda de terremotos que atingiram a cidade. Localizado a uma altitude de 3.360m 

acima do nível do mar, Cusco foi referido como o 'Umbigo do Mundo'. 

 

 

Cusco 

Numa paisagem de sonho local nasceu há muitos séculos Machu Picchu, que é o espaço arqueológico 

mais conhecido do continente Sul Americano. Esta cidade antiga inspiradora nunca foi revelada aos 

espanhóis conquistadores e foi praticamente esquecida até o início do século XX. 

http://www.mandarinfun.com/
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Waman Hotel 

 

 
Click para o site 

 

A cidade tem uma história longa e interessante que remonta a 1200DC e está ligada ao primeiro governante Inca 

Manco Capac. No entanto, a cidade viu sua expansão no século XV sob o domínio do maior Inca Pachacutec, que 

liderou uma campanha que espalhou as fronteiras do império inca até o sul do Chile e da Argentina, e ao norte para 

incluir Equador e Colômbia. Esta rápida expansão abruptamente chegou ao fim com a chegada dos conquistadores 

espanhóis, liderados por Francisco Pizarro que, após o assassinato do inca Atahaulpa em Cajamarca, marchou para 

Cusco em 1534 e acrescentou definitivamente aos reinos do rei Carlos V. A invasão abriu as portas para uma mistura 

cultural que deixou sua marca em todos os aspetos da cultura peruana, especialmente na antiga capital andina de 

Cusco. Esta é uma oportunidade ideal para ver os destaques que Cusco tem a oferecer, as ruínas incas próximas de 

Sacsayhuaman, Qenko, Pucapucara e Tambomachay. 

 

http://www.mandarinfun.com/
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Dia 7 Partida para Puerto Moldonado, selva Tambopata (amazônia). 2 noites, 2 dias 

Refeições: Pequeno almoço, Jantar 

Hotel: Lodge Posada Amazonas / http://www.perunature.com/amazon_lodge/posada-amazonas/  

Pela manhã partida para 

aeroporto com destino 

Puerto Moldonado e depois a 

Amazônia (Tambopata). 

Iremos descer o rio 

Tambopata até chegar ao 

nosso Lodge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As varias atividades podem ser encontradas em http://www.perunature.com/jungle-activities (em função do grupo 

definiremos quais as atividades a fazer para as duas noites, dois dias).  

A Reserva Nacional de Tambopata, na Amazônia peruana, é uma das áreas biologicamente mais diversificadas do 

mundo. Uma extraordinária floresta tropical local entre Cuzco e Bolívia, onde você pode mergulhar na natureza, 

desfrutar de paisagens de tirar o fôlego e ter a oportunidade de ver inúmeras espécies de animais selvagens em seus 

habitats naturais. 

 

 

Dia 8  Atividades na Selva e rio Tambopata (amazônia). 2 noites, 2 dias 

Refeições: Pequeno almoço, almoço e Jantar 

Hotel: Lodge Posada Amazonas / http://www.perunature.com/amazon_lodge/posada-amazonas/  

Iremos ter várias atividades ao longo dia, andar de barco, ver animais, conhecer a vegetação da selva…. 

http://www.perunature.com/jungle-activities. Daremos mais detalhes posteriormente.  

 

 

 

Lodge Posada Amazonas 

 

 
Click para o site 

http://www.mandarinfun.com/
http://www.perunature.com/jungle-activities
http://www.perunature.com/jungle-activities
http://www.perunature.com/jungle-activities


Proposta Tour Império Inca, Andes, Amazônia, Cartagena, Caribe 

 14 / 19 

www.mandarinfun.com. Contacto: Ricardo Demetrion  Tlm: + 351 913458541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 9  Partida para Cartagena - Colômbia  

Refeições: Pequeno almoço 

Hotel: Casa Arte Hotel Boutique ou equivalente https://www.booking.com/hotel/co/casa-arte-boutique.pt-

br.html 

 

Cedo de manhã faremos o transfer de barco para Puerto Moldonado com destino a Cartagena, na Colômbia. 

Chegaremos ao final do dia ou inicio da noite a Cartagena.  

 

Cartagena das Índias é a rainha da costa do Caribe, uma cidade de conto de fadas, romântica, com lendas e beleza 

soberbamente preservada, situada dentro de impressionantes 13 km de antigas muralhas coloniais de pedra. O 

centro histórico de Cartagena é um Patrimônio Mundial da Unesco - um labirinto de ruelas de paralelepípedos, 

varandas cobertas de buganvílias e igrejas gigantescas que projetam suas sombras em praças arborizadas. Regresse 

ao passado. E saiba o que portugueses andaram a fazer nestas terras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazônia 

 

http://www.mandarinfun.com/
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Casa Arte Hotel Boutique  

 

 

 
Click For Reviews 

 

Dia 10 Cartagena – tour ½ dia e resto do dia livre.  

Refeições: Pequeno almoço, Almoço 

Hotel: Casa Arte Hotel Boutique ou equivalente https://www.booking.com/hotel/co/casa-arte-boutique.pt-

br.html 

 

Cedo de manhã iremos fazer uma visita guiada para conhecer a história e monumentos desta cidade encantadora 

do caribe. Almoçaremos e de tarde poderá descansar ou disfrutar dos recantos da cidade.  

 

Cartagena 

 

 

 

 

http://www.mandarinfun.com/
https://www.booking.com/hotel/co/casa-arte-boutique.pt-br.html
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https://www.booking.com/hotel/co/casa-arte-boutique.pt-br.html
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Dia 11 Partida para Ilha Baru ou Ilha do Rosario,   

Refeições: Pequeno almoço, almoço, Jantar 

Hotel: Casa Cordoba Baru ou equivalente 

 

De manhã partirá para a Ilha Barú ou do Rosário para desfrutar e descansar no mar do Caribe.  

 

Casa Cordoba Baru 

 

 
Click para o site 

 

Baru/Ilha do Rosário 

 

 

http://www.mandarinfun.com/
https://casa-cordoba.com/room/baru/
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Dia 12 Partida para Lisboa  

 

Refeições: Pequeno almoço 

 

Durante a manhã descansar na praia ou fazer uma atividade (passeio de barco, snorkling…). Durante a tarde 

transfer para o aeroporto com destino a Lisboa. 

 

Dia 13 Chegada a Lisboa  

 

Lista de Hotéis  

Nome Estrelas Link TripAdviser Booking 

GHL Hotel Hamilton 4 https://pt.ghlcollectionhamilton.com 4,5 9 

Melissa Wasi Hotel Lodge http://www.melissa-wasi.com/ 4,5 8,6 

Waman Hotel – Aguas 

Callientes 
3 

http://www.wamanhotels.com/waman-

machupicchu/ 

4 8,1 

Waman Hotel – Cusco 4 
http://www.wamanhotels.com/waman-

qorikancha/ 
4,5 9,1 

Posada Amazonas Lodge 
http://www.perunature.com/amazon_lodge/pos

ada-amazonas/  

4,5 9,1 

Casa Arte Hotel 

Boutique (provisório) 
4 

https://www.booking.com/hotel/co/casa-arte-

boutique.pt-br.html 

3 8,8 

Casa cordoba Baru 

(provisório) 
4 https://casa-cordoba.com/room/baru/ 4,5 9,2 

 

Cotação  (cambio 1 euro- 1.15 usd) 

 13 dias 

Proposta 

Base 

14 dias (dia extra 

em Baru/ Ilha do 

Rosário)  

13 dias  (1) 14 dias  (1) 

(dia extra em 

Baru/ Ilha do 

Rosário) 

Quarto Duplo 2.920€ 3.060€ 2.760€ 2.840€ 

Suplemento Single  540€ 630€ 460€ 550€ 

Custo de viagem Intercontinental a 27.08.2019 560€ 

Air France 

   

Preço sujeito a disponibilidade e válido até 27.09. 2019     

(1) substituição do alojamento em Tambopata por: 

Tres_Chimbadas_Lake_Lodge https://treschimbadaslodge.com/  

 

http://www.mandarinfun.com/
http://www.wamanhotels.com/waman-machupicchu/
http://www.wamanhotels.com/waman-machupicchu/
http://www.perunature.com/amazon_lodge/posada-amazonas/
http://www.perunature.com/amazon_lodge/posada-amazonas/
https://www.booking.com/hotel/co/casa-arte-boutique.pt-br.html
https://www.booking.com/hotel/co/casa-arte-boutique.pt-br.html
https://casa-cordoba.com/room/baru/
https://treschimbadaslodge.com/


Proposta Tour Império Inca, Andes, Amazônia, Cartagena, Caribe 

 18 / 19 

www.mandarinfun.com. Contacto: Ricardo Demetrion  Tlm: + 351 913458541 

Nota: Em Aguas Callientes, para quem quiser um upgrade sugerimos um hotel de qualidade superior 

que terá um acréscimo de custo de 50€ por pessoa https://www.inkaterra.com/galeria_inkaterra/el-

mapi/ 

 

Nota: Poderá chegar um dia mais cedo a Bogota e ir visitar outras atrações perto de Bogota, Zipaquirá 

Salt Cathedral, La Chorrera and the Coffee farms. Como poderá ficar mais um dia nas Ilhas do Caribe (Baru 

ou Rosário).  

 

Nota: preços de grupo até 24 pessoas. Mínimo de 12 pessoas.  

 

Inclui:  Não inclui: 

1. Bilhetes Voo conforme listado no itinerário + voo 

Internacional+ voo intercontinental 

1. Programas de turismo não listados no itinerário 

2. Alojamento de hotel apresentado no itinerário 2. Refeições não referidas no itinerário 

3. Transporte privado durante o dia 3. Despesas Pessoais 

4. Guia em Inglês ou espanhol  4. Gorjetas aos guias, condutores 

5. Entradas em locais, como mencionado no itinerário  

6. Refeições referidas no itinerário (6 almoços + 6 

jantares) 

 

7. Taxas e impostos.  

Prazo de pagamento: 

1- 350€ com reserva (não reembolsável) 

2- Bilhete de avião intercontinental deverá ser comprado após termos 12 pessoas no grupo. O seu valor 

poderá variar com o tempo (valor de referência 560€).  

3- O restante valor deverá ser pago: 25% até final de novembro, 25% até final de Janeiro, 25% até final de 

Fevereiro, 25% até final de Março 2019. 

 

Cancelamento custos: 

1. + 61 dia: caução 350€ 

2. 60 - 31 dias antes a partida: 50% do valor do pacote (preço de avião intercontinental não incluído) 

3. 30 a 15 dias antes da partida: 60% do valor do pacote (preço de avião intercontinental não incluído) 

3. 15 a 0 dias antes da partida: 100% do valor do pacote 

Nota: Os custos como os bilhetes Voo, os bilhetes de cruzeiros, os bilhetes de comboio e outras taxas pré-

pagas que já foram enviadas, serão adicionados. 

 

Outros custos: 

1. Gorjetas: Guia, para grupos de 2 a 5 pessoas, recomendamos US$15-30/p dia 

Condutor: grupo de 2 a 5 pessoas US$10-15/p dia  

Transporte das malas no hotel: US$1/por mala levada ao quarto 

 

http://www.mandarinfun.com/
https://www.inkaterra.com/galeria_inkaterra/el-mapi/
https://www.inkaterra.com/galeria_inkaterra/el-mapi/
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2. Passeios opcionais: Para garantir a flexibilidade da sua viagem, poderá interessar-lhe visitar alguns lugares 

que não inclui no itinerário. Essas opções podem ser flexíveis, organizadas por guia turístico e motorista. 

Haverá taxas adicionais para guia extra, carro e taxa de entrada que você pode pagar diretamente para 

orientar e motorista para esses programas de turno opcional adicionais. 

 

 

http://www.mandarinfun.com/

