


Detalhes de Contato: Telefone: Contatos da Web:
Endereço: Av. Pachacutec 608 Telefone: (51-84) 226034 Email: info@machupicchuterra.com

Wanchaq, Cusco, Perú Telefone Celular: (51) 944242767 Web: trilhaincamachupicchu.org

¿Quem Somos? - MACHUPICCHU TERRA S.R.L

TRILHA INCA MACHU PICCHU é uma marca da MACHUPICCHU TERRA, agência de viagens e operadores turísticos autorizados a vender Trilha Inca Machu
Picchu. Nossa empresa está localizada em Cusco, a capital do Império Inca e a capital turística da América do Sul.

Nós criamos este site, considerando que a disponibilidade para a Trilha Inca Machu Picchu rapidamente esgotada, como é limitada a apenas 500 pessoas
por dia, o que torna extremamente (incluindo pessoal de apoio porteiros, cozinheiros, guias, etc.) As reservas devem ser feitas com vários meses de
antecedência, pelo menos 6 meses de antecedência.

MACHUPICCHU TERRA, siente el orgullo de ofrecer un servicio superior a todos nuestros clientes, ya que gestionamos todos los servicios necesarios para operar
y organizar todos los paquetes que se ofrecen, coches, minibuses, equipos, personal calificado para el cargo, asistentes especializados y guías profesionales.

Nós garantimos a qualidade do nosso serviço, com muitos de clientes satisfeitos. A paixão que temos pelo Peru nos ajuda a criar para você alguns dos mais
memoráveis experiências de viagem deste país maravilhoso , que irá satisfazer os interesses particulares de cada viajante. Temos o prazer de trabalhar para
transformar suas férias de sonho em uma realidade emocionante.

Todos os pacotes MACHUPICCHU TERRA, foram elaboradas pelos nossos consultores de viagens com experiência e conhecimento, a nossa empresa
MACHUPICCHU TERRA é baseada em 4 categorias diferentes de hotéis:

 Classe Basic, com base em hotéis de 2 estrelas.
 Classe Turistica, com base em hotéis de 3 estrelas.

 Classe Premium, com base em hotéis de 4 estrelas.
 VIPs Classe, com base em hotéis de 5 estrelas.

Legitimidade Trilha Inca Machu Picchu

MACHU PICCHU TERRA é uma agência autorizada pelo Ministério da Cultura, o código atribuído é: MA0473, empresa responsável e eficiente dispostos a
fornecer o melhor serviço..

Nosso principal objetivo é atender as expectativas dos nossos clientes, por isso temos um bate-papo on-line, em tempo real, onde nossos agentes de viagens
que atenderan quaisquer dúvidas e / ou consulta.

Você pode verificar no site oficial: http://www.machupicchu.gob.pe/ siguiendo estas instrucciones:

 Vá para o menu da página, em “Consultas“
 Na parte inferior entrar na aba “Agencias“
 A busca pode ser feita por nome: “MACHUPICCHU TERRA” ou código “MA0473“
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Caminhata Lares Machu Picchu 4 dias / 3 noites

O caminho 4 dias Lares e Machu Picchu é uma alternativa muito boa do Trilha Inca para
aqueles que não encontraram espaços para Trilha Inca Tradicional.

O caminho leva você através de algumas paisagens maravilhosas com vales, rios e lagos
cristalinos, cachoeiras, florestas queuñas, e os belos picos de neve. Durante a
caminhada, encontramos povos nativos dos Andes, com suas belas roupas tradicionais e
nosso guia vai explicar sobre seus costumes e vida diária.

O caminho começa nas fontes termais de Lares, continuando através do Vale de Lares e
termina em Ollantaytambo, onde embarcar em um trem para Aguas Calientes. Passe a
noite lá e no dia seguinte vai visitar a impressionante Cidade Perdida dos Incas – Machu
Picchu.

Recomendações:

 Levar passaporte e / ou cartão ISIC (se um aluno).
 Mochila certa para o dia caminhada.
 Saco de dormir pessoal.
 Calçado adequado para caminhadas con amplo apoio para o tornozelo.
 Roupas leves para a caminhada. Chapéu, shorts, pólos ou camisas leves,

repelente de insetos e protetor solar.
 Agasalhos para as noites frias, camisas de manga longa, blusas e um chapéu de

casaco e luvas.
 Roupa de banho (se você vai para as fontes termais).
 Produtos de Higiene Pessoal: pequena toalha, papel higiênico, etc.
 Raincoat e / ou guarda-chuva.
 Câmara e / ou filmadora.
 Lanterna.
 Baterias extras.
 Embase vácuo para fornecer a água a partir do segundo dia.
 Itens Medicina e / ou pessoais. (Poucas ataduras, dor muscular loção, pílulas para

a doença de altura, febre, dor de estômago).
 Livro, caderno e caneta.
 Dinheiro extra em pequenas denominações.
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Día 01 Cusco – Calca – Lares – Cuncani

No início da manhã, vamos buscá-lo em seu hotel às 05:30 horas e viajar por 1
hora em direção ao Vale Sagrado vamos parar no mirante para tirar fotos
panorâmicas da Vale e o guia vai dar uma breve explicação o lugar, em
seguida, continuar até a cidade de Calca, onde faremos uma breve parada e
uma visita ao mercado local, onde os produtos característicos da locais são
vendidos, em seguida, posteriormente vamos transportar cerca de 2 horas para
a cidade de Lares (3,100 m / 10,170 pés) neste lugar vamos recebê nossa
equipe do caminho (chef, arriero) antes da caminhada, temos a opção de
colocar um certo peso em mulas e depois ir para os banhos termais medicinais
de Lares (3,250 m / 10,662 pés) e desfrutar de um relaxante banho, a
temperatura varia entre 28 ° C a 34 ° C.

Então, vamos começar a nossa aventura, andando terreno plano Andina para
cerca de duas horas para uma melhor aclimatação para a ponte de
Vilcabamba, onde nossa equipe nos espera com o almoço, depois do almoço,
podemos desfrutar de uma pequena pausa e continuar durante 3 horas para a

aldeia Wacahuasi (3,750 m / 12,303 pés) durante a caminhada encontrar
crianças de aldeias próximas usando seus trajes tradicionais para acolher nós é
uma grande oportunidade para apoiar e compartilhar bons momentos com
eles. Wacahuasi é o lugar do nosso primeiro dia de acampamento, este
acampamento a noite vai ser mais frio recomendamos o uso de roupas quentes
para a noite, então a hora do chá ideal para a partilha de experiências no
tempo do dia. Mais tarde, desfrutar de um jantar e, finalmente, durante a noite.

 Pegar a partir do Hotel
 Transporte turístico, Cusco – Lares
 Guia profissional especializado
 Alimentação: Almoço e Jantar
 Pernoite em acampamento
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Día 02 Cuncani – Ipsaycocha

Este dia é um dos dias mais emocionantes, depois do café no início da manhã
começamos a nossa caminhada, onde vemos belos lagos, montanhas e
geleiras; Vale mencionar que é o dia mais longo e árduo caminhada. A
primeira etapa da nossa caminhada será para 4 horas, até o ponto mais alto
durante a turnê, vamos parar para observar animais nativos desta área, como
lhamas e alpacas aldeões usar estes animais para a sua vida diária; Alpaca é
utilizado na preparação da sua roupa, a pele desse animal tem o Nolina uma
substância química que repele a água e também é utilizado como alimento;
Enquanto isso, a chama é utilizado como transporte de carga. O guia vai dar
uma breve descrição desses animais e assim pode diferenciar eles. Estes
animais eram sagrados para os incas eram por vezes sacrificado em honra de
seus deuses. Nós também podemos ver as aves na área como o Cara Cara
uma ave de rapina.

Ao chegar no Abra de C’asa Pasa (4,500 m / 14,763 pés) a maior parte da turnê
vai ver a lagoa bonita de Auroray Cocha (4,470 m / 14,665 pés) e neste ponto o
guia explicará sobre o local e o costumes dos povos que o habitam. Depois de
tirar as fotos começam a descer para cerca de 1 hora até a lagoa Auroray
Cocha e nosso equipe vai estar lá esperando por nós com o almoço. Depois de
desfrutar do almoço continuaremos com a descida a pé para 4 horas entre
florestas de nuvens no caminho também observar uma outra bela lagoa Yura
Cocha até chegarmos ao nosso acampamento Punta Toro (3,100 m / 10,170
pés), chegando no acampamento pode relaxar e share as anedotas deste
longo e árduo dia; para terminar o dia, teremos o jantar. Pernoite no
acampamento.

 Alimentação: Café da manhã, Almoço e Jantar
 Guia profissional especializado
 Pernoite em acampamento
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uma breve descrição desses animais e assim pode diferenciar eles. Estes
animais eram sagrados para os incas eram por vezes sacrificado em honra de
seus deuses. Nós também podemos ver as aves na área como o Cara Cara
uma ave de rapina.

Ao chegar no Abra de C’asa Pasa (4,500 m / 14,763 pés) a maior parte da turnê
vai ver a lagoa bonita de Auroray Cocha (4,470 m / 14,665 pés) e neste ponto o
guia explicará sobre o local e o costumes dos povos que o habitam. Depois de
tirar as fotos começam a descer para cerca de 1 hora até a lagoa Auroray
Cocha e nosso equipe vai estar lá esperando por nós com o almoço. Depois de
desfrutar do almoço continuaremos com a descida a pé para 4 horas entre
florestas de nuvens no caminho também observar uma outra bela lagoa Yura
Cocha até chegarmos ao nosso acampamento Punta Toro (3,100 m / 10,170
pés), chegando no acampamento pode relaxar e share as anedotas deste
longo e árduo dia; para terminar o dia, teremos o jantar. Pernoite no
acampamento.

 Alimentação: Café da manhã, Almoço e Jantar
 Guia profissional especializado
 Pernoite em acampamento
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Día 03 Ipsaycocha – Ollantaytambo – Aguas Calientes

Este dia será o mais fácil, nos levantaremos um pouco mais tarde e
calmamente alistar seus pertences e tomar café da manhã,então dizemos
adeus ao nosso equipo de caminho e começam a descer de uma hora para a
cidade de Yanahuara (2,850 m / 9,350 pés) de cidade que tem um clima
ameno é um fornecedor de produtos alimentares a cidade de Cusco, aqui
tomar um ônibus por 15 minutos para a cidade de Ollantaytambo (2,850 m /
9,350 pés) Povo Inca existente onde a arquitetura Inca é observado com ruas
estreitas. Em seguida, pegue o trem de 12:58 hrs a viagem é de 2 horas até a
cidade de Aguas Calientes (2,160 m / 7,087 pés) nesta cidade desfrutar de um
almoço. Em seguida, o guia vai levá-lo para a pousada onde você será
informado sobre algumas atividades que você pode fazer neste momento e
coordenar o jantar.

 Alimentação: Café da manhã, Almoço e Jantar
 Guia profissional especializado
 Pernoite em Aguas Calientes

Día 04 Aguas Calientes – Machu Picchu – Cusco

Este dia será dedicado só para visitar Machu Picchu (2,490 m / 8,169 pés).
Machu Picchu, nome em Quechua que traduzida em espanhol é "Montanha
Velha", declarado uma das 7 maravilhas do mundo em 7 de julho de 2007.
Machu Picchu é um Templo Sagrado anteriormente os Incas visitou e
ofrendaban melhores produtos para seus deuses, eles só poderia passar uma
noite neste lugar; este lugar era habitado apenas pela nobreza inca.
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O guia vai fazer la visita uma duas horas oferecendo-lhe informações sobre
cada um dos locais visitados, uma vez concluída esta visita guiada, você
pode visitar outros lugares livremente. Antes de partir o guia vai dar-lhe
instruções sobre como chegar à cidade de Aguas Calientes, nesta cidade,
você vai encontrar muitos restaurantes, bares, pubs. É importante estar na
hora de embarcar no trem de volta é de aproximadamente 2 horas viagem a
Ollantaytambo, transporte alli estará esperando por sua transferência para a
cidade de Cusco, a viagem é de aproximadamente 1 hora e 30 minutos.

 Alimentação: Café da manhã
 Guía profesional especializado
 Ingresso para Machu Picchu
 Traslado em tren, Aguas Calientes – Ollantaytambo
 Traslado em Ônibus, Ollantaytambo – Cusco
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¿Por que escolher a MACHUPICCHU TERRA?

1. Atendimento Personalizado

Cada viajante ou grupo de viajantes à chegada são recebidos no
aeroporto ou rodoviária por um dos nossos representantes bilíngue
em seguida, levá-lo ao seu hotel e você pode descansar. Durante a
transferência, a partir do aeroporto ou rodoviária até o hotel cada
passageiro recebe informação geral e recomendações práticas a
cidade onde você está, em seguida, obter informações detalhadas
sobre os lugares que você vai visitar durante a sua estadia na
cidade. No final do dia, todos os passageiros preencherá um
relatório com feedback sobre nossos serviços isso vai ajudar-nos a
melhorar a cada dia. Nossa empresa oferece facilidades de viagem,
flexibilidade e liberdade que você deseja. Por isso foi desenvolvido
uma variedade de viagens a lugares que podem ser combinados
por um preço razoável.

2. Consciência Social e Turismo Sustentável

Destina-se a geração de oportunidades de emprego. Sempre que
você precisar de nossos serviços, é criado uma nova oportunidade
de emprego para as pessoas pobres. Nós cooperamos com as
comunidades proporcionando-lhes doações de alimentos, visitas
sociais e campanhas de saúde. Ao mesmo tempo, oferecem
passeios relaxantes e cultura a empresa mantém relação às
comunidades, seus costumes, cultura e meio ambiente fornecendo
educação no cuidado do ambiente natural da comunidade e
atrações turísticas que serão visitados, e aqueles que se beneficiam
com a nossa visita. Nossa empresa apóia a população local e ajudar
a melhorar a sua qualidade de vida em diferentes atividades.

3. Política e do Código de Conduta

Sempre respeitar todos os acordos feitos entre você ea agência. Nós
trabalhamos profissionalmente em cada detalhe, à medida que
consideramos que só a total satisfação dos nossos clientes é a nossa

melhor garantia e recomendação de nosso serviço é o resultado de
um cliente satisfeito. Quando nós fornecemos nossos serviços
identificamo-nos sempre com os nossos passageiros.

4. Preços Razonales

Somos um operador turístico isso significa que operamos nossos
passeios diretamente e todos os serviços que oferecemos. Por essa
razão, sem aumentos das tarifas; portanto, os nossos preços são
bastante razoáveis. Nossos preços são o resultado da análise de
custos assegurando ao mesmo tempo uma compensação justa para
o nosso trabalho.

5. Proteção Ambiental

Na nossa empresa nós ajudamos conservação do meio ambiente
proporcionar formação contínua para a nossa equipe sobre a
protecção ambiental este treinamento vai nos ajudar desenvolver
profissionalmente no local de trabalho, para que eles possam prestar
um serviço de qualidade, também educar as pessoas de lugares
distantes e os lugares onde nossos grupos fazem suas visualizações
como também ajudando na coleta de resíduos inorgânicos em
algumas comunidades para cuidar de seu ambiente natural, em
diferentes visitas ou caminhadas tente não danificar a ecologia o uso
de materiais naturais que não poluem o lugar para visitar, assim
como uso de água locais não para manter a pureza química
natural dos mesmos tudo isto é, a fim de que cada cliente que
servem para promover os nossos serviços nossa cultura e da
natureza. Desenvolvemos uma estreita cooperação com
comunidades andinas para explicar sobre a protecção do meio
ambiente.

Uma das prioridades da empresa é a gestão do meio ambiente,
portanto, nos comprometemos em conformidade com a legislação
aplicável.
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Links Interessantes - Trilha Inca - MACHUPICCHU TERRA

Clima Trilha Inca: Estação meteorológica e pisos ecológicos da Trilha Inca
para Machu Picchu Santuário Histórico. Épocas apropriadas para a Trilha
Inca. http://trilhaincamachupicchu.org/trilha-inca-clima/

Mapas Detalhados Trilha Inca: Verifique a Trilha Inca, mapa da altitude Trilha
Inca e mapa detalhado do percurso, com seus sítios arqueológicos situados
na rota.
http://trilhaincamachupicchu.org/mapas-detalhados-da-rota/

Regulamentos e Tarifas do Trilha Inca: O número de caminhantes está
aumentando o governo peruano estabeleceu padrões de conservação, que
são necessárias para cumprir a preservação da Trilha Inca.
http://trilhaincamachupicchu.org/trilha-inca-regulamentos-e-tarifas/

Turismo Responsável Trilha Inca: O costumes, língua e ambiente são
diferentes, o turismo responsável é vital para que você possa interagir mais
facilmente durante a sua viagem.
http://trilhaincamachupicchu.org/trilha-inca-turismo-responsavel/

Permissões Trilha Inca: Os espaços ou licenças para a Trilha Inca são
limitadas. Para preservar a UNESCO eo governo limitou o acesso à Trilha Inca.
http://trilhaincamachupicchu.org/trilha-inca-permissoes/

Disponibilidade online Trilha Inca: Planeje sua viagem, verificando a
disponibilidade de espaços na Trilha Inca, na data de sua viagem. Reserve
com antecedência como espaços são limitados a apenas 500 pessoas por
dia.
http://trilhaincamachupicchu.org/disponibilidade-online-trilha-inca-machu-
picchu/

Opções de Rota Trilha Inca: A Trilha Inca tem várias rotas alternativas alguns
mais famoso do que outros, como a tradicional e Short Inca Trail, Lares,
Salkantay, Choquequirao, Inca Jungle.
http://trilhaincamachupicchu.org/opcoes-de-rota-da-trilha-inca/

Passeios e Guias pra Trilha Inca: Porque a massa de turistas que fazem as
diferentes vias de pista, hoje é um deve fazê-lo com um guia licenciado.
http://trilhaincamachupicchu.org/trilha-inca-passeios-e-guias/

Trilha Inca - Aptidão física, exercicios e rítimo cardíaco: O percurso da trilha
exige boa condição física por causa de sua dificuldade para ser localizado
em uma área geográfica muito acidentada e alta.
http://trilhaincamachupicchu.org/trilha-inca-aptidao-fisica-exercicios-e-ritimo-
cardiaco/

Trilha Inca Efeitos da Altitude: Durante a caminhada pela Trilha Inca será de
5000 metros, para que o corpo precisa de mais oxigênio, causando algum
desconforto.
http://trilhaincamachupicchu.org/efeitos-da-altitude-trilha-inca/

Trilha Inca Equipamentos e Bagagem de Viagem: É essencial ter a bagagem
perfeita para a Trilha Inca, caso contrário, você não pode continuar com a
rota da caminhada com destino Machu Picchu.
http://trilhaincamachupicchu.org/trilha-inca-equipamentos-e-bagagem-de-
viagem/

Planejando sua viagem ao Trilha Inca: A experiência Trilha Inca que precisa
ser bem planejado, os detalhes como temporada, que carregam bagagem,
escolha o caminho apropriado.
http://trilhaincamachupicchu.org/planejando-sua-viagem-ao-trilha-inca/

Detalhes de Contato: Telefone: Contatos da Web:
Endereço: Av. Pachacutec 608 Telefone: (51-84) 226034 Email: info@machupicchuterra.com

Wanchaq, Cusco, Perú Telefone Celular: (51) 944242767 Web: trilhaincamachupicchu.org
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