
 

Salkantay 2021 

"Colecione momentos e não coisas" 
 

Vamos realizar esse sonho juntos, a Rota de Trilhas leva você 
para essa incrível aventura com segurança. Novas histórias serão 
escritas e novos amigos estão por vir.  
 

Dia 1 - 19/08/2021 � 

🛫 Navegantes (NVT) 

Conexões (a conferir caso houver)  

Dia 2 - 20/08/2021 ��  

🛬 - Lima J. Chavez - (LIM)  
🛬 - Velazco Astete - (CUZ) 

 
🍶Recepção no aeroporto de Cusco - Peru com chá de Coca  
 
🚐Transporte - aeroporto - Pousada em Cusco (Hospedagem como uma pousada de 2 a 
4 pessoas por quarto). 
 

- Dia livre para aclimatização 
 
🏠 Pousada em Cusco - Peru 

Dia 3 - 21/08/2021 - City Tour �� 
 
 👤 Tour Guiado pela cidade de Cusco 
 

- Tempo Livre (organizar a mochila para a trilha salkantay) 

🏠 Pousada em Cusco - Peru 
 
 



 

 

Dia 4 - 22/08/2021 - Chinchero + Maras e Moray �� 
 
☕Café da manhã na pousada 
👤Tour com guia  
🚐Transporte com saída do Hostal  
🔖Entrada / Boleto turístico  

- Chinchero 
- Visita ao sítio arqueológico de Moray 
- Visita as Salineras de Maras  

 
🏠 Pousada em Cusco - Peru 

Dia 5 - 23/08/2021 - Salkantay - Laguna Humantay  �� 
(Primeiro dia de Trilha) 

Caminhada - 6 km aproximadamente 
 

🚐Transporte com saída da pousada -  Limatambo 
☕Café da manhã (Mollepata) Não incluso 
🔖Ingresso na entrada da cidade de Mollepata  
🔖Ingresso Humantay 
🥾Início do Trekking (Cruspata) 
🥾Trekking Laguna Humantay (4200 metros) 
⛺Acampamento (Soraypampa 3800 metros) - Incluso barraca e saco de dormir  
🍲Almoço no acampamento 
🍲Jantar no acampamento. 

Dia 6 - 24/08/2021 - Salkantay - Montanha Salkantay �� 
(Segundo dia de Trilha) 

Caminhada - 23 km aproximadamente  
 

☕Café da manhã no acampamento Soraypampa (3800 metros) 
🥾Apacheta (4600 metros) Vista para montanha Salkantay (6264 
metros) 
🍲Almoço  
⛺Acampamento Chaullay (2920 metros) - Incluso barraca e saco de dormir 
🍲Jantar no acampamento  



 

Dia 7- 25/08/2021 Salkantay - Santa Teresa �� 
(Terceiro dia de Trilha) 

Caminhada - 15 km aproximadamente 
 

☕Café da manhã no acampamento 
🍲Almoço Playa Sahuayaco 
🚐Transporte até Santa Teresa  
🔖Águas Termais de Santa Teresa (INGRESSO NÃO INCLUSO - Média de valor: 10 
soles = 12,50 reais) 
🚐Transporte até as águas termais (NÃO INCLUSO - Média de valor 20 soles = 25,00 
reais) 
⛺Acampamento Santa Teresa - Incluso Barraca e saco de dormir  
🍲Jantar no acampamento 

Dia 8- 26/08/2021 Salkantay - Hidroelétrica �� 
(Quarto dia de Trilha) 

Caminhada - 18 km aproximadamente 
  
☕Café da manhã no acampamento em Santa Teresa  
🥾Caminhada até Hidroelétrica ou Tirolesa (Tirolesa não inclusa) 
🍲Almoço  
🥾🛤Caminhada pelo trilho do trem até Machu Picchu Pueblo - Águas Calientes  
🏠Pousada em Aguas Calientes 
🍲Jantar em Aguas Calientes 

Dia 9 - 27/08/2021 Salkantay - Machu Picchu �� 
(Quinto dia de Trilha) 

Caminhada - 4 km aproximadamente 
2.400 metros de altitude 

 
☕Lanche da madrugada 
🥾Caminhada para Machu Picchu 
🔖Ingresso entrada em Machu Picchu 
🍲Almoço (NÃO INCLUSO) 
🚂Transporte de Trem para Ollantaytambo 
🏠 Pousada em Ollantaytambo 
🍲Jantar (NÃO INCLUSO) 



 

Dia 10 - 28/08/2021 Valle Sagrado �� 
 
☕Café da manhã na Pousada em Ollantaytambo  
🚐Transporte com saída da Pousada 
🔖Entrada do Parque / Boleto Turístico  

- Mercado artesanal de pisaq 
- As ruínas de pisaq inty huatana o relógio solar 

🍲Urubamba - Almoço (INCLUSO) 
- As ruínas de Ollantaytambo 

🚐Transporte para Cusco 
🏠 Pousada em Cusco - Peru 
🍲Jantar - (NÃO INCLUSO) 

Dia 11- 29/08/2021 Dia de descanso em Cusco �� 
 
☕Café da manhã  

- Compras no Mercado central San Pedro (livre) 
- Passeio pela cidade (livre) 

🍲Almoço (NÃO INCLUSO) 
🍲Jantar (NÃO INCLUSO) 

 
🏠Pousada em Cusco - Peru 

Dia 12 - 30/08/2021 - Montanha Colorida - Winikunka �� 
Caminhada - 5 km aproximadamente 

5.300 metros de altitude 
🚐Transporte com saída do Hostal para Montanha Colorida - Winikunka 
☕Café da manhã (INCLUSO) 
🔖Entrada do Parque 
🥾Trekking Montanha Colorida com guia 
🍲Almoço (INCLUSO) 
🚐Transporte de retorno para Cusco 
🏠Pousada em Cusco - Peru 



 

 
 

 
 
 

Dia 13 - 31/08/2021 - Retorno ao Brasil �� 
 
☕Café da manhã na pousada 
 
🚐Transporte de Cusco para o aeroporto CUZ 
 

🛫 - Velazco Astete - (CUZ) 

🛬 - Lima J. Chavez - (LIM)  

🛫 - Lima J. Chavez - (LIM)  

 

Dia 14 - 01/09/2021 - EM CASA � 
🛬 - Navegantes (NVT) 

   

   

   

   

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  



 

O que está Incluso: 
 

 
O que NÃO está Incluso 
 
💰Propina - Gorjetas  
🔖 Ingressos Santa Teresa - Águas termais  
🚐Transporte do Acampamento para as águas termais de Santa Teresa 
🍲 Algumas refeições não inclusas como almoço, jantares e lanches. 
(recomendado para gastos com refeições 50,00 reais por dia) 
💰Itens não citados como incluso. 
 
Recomendamos levar 400 dólares ou 2200,00 reais aproximadamente para gastos 
extras. 
 

🛬 Passagens Aéreas  
🚐Transporte Aeroporto de Congonhas para Guarulhos (caso for necessário) 
🚐Transporte - Aeroporto - Pousada em Cusco (Chegada no Peru 20/08/2021 e 
partida 31/08/2021). 
🍶 1 Garrafa térmica por pessoa com chá de Coca 
☕09 Café da manhã  
🍲06 almoço  
🍲04 Jantares  
🏠06 noites de hospedagem em Cusco  
🏠01 noite de hospedagem em Aguas Calientes 
🏠01 noite de hospedagem em Ollantaytambo  
🚂Transporte de Trem Águas Calientes - Ollantaytambo) 
🔖Ingresso Vale Sagrado (👤guia turístico, 🚐Transporte, 🍲almoço em 
Urubamba) 
🔖Ingresso Montanha Colorida (🚐Transporte, ☕café da manhã,🍲almoço, 
👤guia turístico, oxigénio) 
🔖Passeio para chinchero, Maras e Moray (🚐Transporte e 👤guia turístico) 
🔖Boleto Turistico  
🔖Ingresso Machu Picchu  
🥾Trilha Salkantay  
(incluso todos os 🔖 ingressos da entrada da cidade, ⛺acampamento, 👤guias, 
🐴mulas, refeições, oxigénio, saco de dormir). 
👤City tour guiado pela cidade de Cusco 
👕01 camiseta personalizada Rota de Trilhas 
🔐Seguro viagem Internacional 



 

Valor por pessoa  
A partir de 8.500,00 

Forma de Pagamento: 

 
Atenção valores sujeitos a alteração mediante a 

cotação do dólar. 
 

Roteiro de direitos autorais da empresa 
 Rota de Trilhas  

Mais informações: (47)991746613 
 
 

À vista  8.500,00 
Entrada 

 
R$: 2.000.00 

 

Até 4x Transferência / Boleto Depósito 
/ Dinheiro 

 

 4 x 1755,00 reais 
 

Primeira Parcela até  Março de 2021 


