
Quantocusta

DAREDAÇÃO

Estámais fácil ir aMachu Pic-
chu, omaior sítio arqueológico
da América Latina, um dos
principais destinos turísticos
do Peru. Com o objetivo de
atender melhor o turista inte-
ressado em visitar o santuário
histórico inca, foi inaugurado
um novo ponto de venda de
ingressosemCusco.
Além da venda pela internet

e por meio de agências de via-
genseoperadoras, os ingressos
podemseradquiridosporturis-
tas e profissionais do turismo
nonovopontodevendas, locali-
zadonaRuaGarcilaso,noCen-
troHistóricodeCusco.
MantidopelaDirecciónDes-

concentradadeCulturadeCus-
co,espéciedesecretariadeCul-
tura,opontodevendafazparte
daCasadelIncaGarcilasodela
Vega, um dos museus históri-
cos de Cusco, e foi adaptado
para atender e informar turis-
tasestrangeiroseperuanos.
Oespaço conta comoitome-

sas de atendimento e a ideia é
oferecermais confortoe como-
didadeaosinteressados,contri-
buindo para o aumento no nú-
merodevisitasaoprincipalmo-
numento arqueológico do Pe-
ru.Ainauguraçãodonovopon-
to de vendas de ingresso é uma
das medidas para modernizar
a gestão e administração de
MachuPicchu.
Além do novo posto de ven-

da inaugurado no Centro His-
tórico de Cusco, os ingressos
paraMachu Picchu podem ser
pesquisados e comprados no
site www.machupicchu.gob.pe
(com cartão de crédito) e na
bilheteriadeMachuPicchu.
Éobrigatórioapresentarpas-

saporteouRG, tantoparacom-
prar como para entrar no par-
que. Além disso, é necessário
ficar atento à subida de Aguas
Calientes até a entrada do par-
que,cujotrajetoéfeitosomente
peleônibusoficialdopovoado.

ACESSO

OParqueArqueológicodeMa-
chu Picchu abre das 6 às 17
horas. Presenciar o amanhecer
sobre a cidade dos incas é uma
experiência inesquecível. Para
chegar a tempo de ver o mo-
mentoexatoemqueosolnasce
entre as montanhas é funda-
mental pegar o primeiro ôni-
bus que sai de Aguas Calientes
(entre 5 e 5h30), conforme a
época.Masvaleosacrifício!
Aos que preferem um lugar

mais tranquilo, para evitar o
congestionamento de público
queseconcentrapelamanhã,o
parque oferece visita no turno
vespertino, das 13 às 17h30.
Embora seja 30%mais econô-
mico,ohorárioérestrito.

QUANDOIR

Entremaioeagosto,natempo-
rada seca, é a melhor época
para visitar Machu Picchu.

Mas, no verão, época de chu-
vas, tambémépossível visitara
cidadesagrada.

COMOCHEGAR

A formamais rápida e cômoda
de chegar aMachuPicchu é de
trem.Duasempresasoferecem
saídasdiáriasatéAguasCalien-
tes (que é a pequena cidade
localizada aos pés da cidade
sagrada), saindodaEstação de
Poroy, em Cusco (PeruRail) e
de Ollantaytambo (PeruRail e
IncaRail).
Vale lembrar que a maioria

dospacotesdetremincluiservi-

ços e alimentação a bordo. Há
tambémumaopçãode tremde
luxo,oHiranBingham,da rede
Belmond,queoferececonforto,
requinteealtagastronomia.
Aos que têm interesse em

pegar o trem direto para Ma-
chuPicchu, é recomendadore-
servar um dia em Cusco ou no
Vale Sagrado, para aclimatar-
se à altitude (Cusco está a
3.400metrosdealtitudeeMa-
chu Picchu a 2.400 metros de
altitude).

GUIADETURISMO

Omais recomendadoé contra-

tar um guia de turismo cre-
denciado para visitar o com-
plexo arqueológico e com-
preender o significado de ca-
da canto daVelhaMontanha
(MachuPicchu,noidiomain-
ca quéchua). É um serviço
que faz toda a diferença. O
ideal é que esse profissional
seja contratado com antece-
dência, por meio de alguma
operadora de turismo ou
agênciadeviagem.
Mas se não for possível, na

entrada do parque normal-
mente há alguns disponíveis,
combinando serviços e valo-
resdeacordocomaquantida-
de de pessoas (individual ou
emgrupo).

ONDEFICAR

O lugar mais próximo a Ma-
chu Picchu é o povoado de
Aguas Calientes, que está a
apenas seis quilômetros de
distância.Famosapelascarac-
terísticas turísticas e por ser
um povoado de passagem,
possui oferta hoteleira para
todos os gostos e condições,
bem como variadas opções
gastronômicas.
Aguas Calientes é a base

ideal antes e depois da visita
aMachu Picchu. Entretanto,
opções pela região do Vale
Sagrado também permitem
uma viagemmais programa-
da para conhecer uma das
sete maravilhas do mundo
moderno.
Mais informaçõesnositeht

tp://www.peru.travel/pt-br/

Aindaquesejao trekkingandinomais famoso,aTrilha Inca jánão
émais tãoaventureiraassim, oqueacabaporatrairmuitosadeptos.
Hoje, é recomendadoreservar comantecedência, contrataruma
agênciade turismohabilitada, comguiaeserviçode transfer.
Otrajeto começanopovoadodePiscacucho,noKm82da
estrada férreaCusco-Quillabamba, edura cincodiasno total.
Depoisde caminhadasporvariadasaltitudes, climasepaisagens
arqueológicas,o final daviagemécoroadocomaentrada
imponenteemMachuPicchu,pelo IntiPunkuouPuertadel Sol.
Há,ainda, umaversãomais curtada trilha,dedoisdias,
começandonoKm104,emChachabamba.

Forma de Pagamento Cheque ou Cartão. Valores totais por pessoa em apto duplo, não incluem taxa
de embarque e estão sujeitos a reajuste e disponibilidade no ato da reserva. Consulte outros destinos.

Av. Marechal Floriano Peixoto, 103 - Santos - Tel.: (13) 3208-0044
E-mail: lopesturismo@uol.com.br | www.lopesturonline.com.br

SANTUÁRIOS IBÉRICOS C/ LOURDESPORTUGAL GOURMETCASTILHA E PORTUGAL C/ SANTIAGO PARIS E PAÍSES BAIXOSROTA DO VINHO EM GRUPO
Saídas: 11 de Abr a 18 de Jun /2015
Voando Ibéria, 7 noites c/ café
da manhã, acompanhamento de
guia em português, visitando:
Paris, Bruxelas, Gante, Brugge,

Rotterdam, Delft, Haia, Amsterdam
A partir de
R$1.933,00

+9x de

501R$

,00

Saídas: 7 de Maio a 11 de Jun /2015
Voando Ibéria, 8 noites c/ café da

manhã, guia em português.
Madri, Segovia, Ávila, Salamanca,
Santiago de Compostela, Braga,
Porto, Coimbra, Fátima, Lisboa

A partir de
R$

Saídas: 30 de Maio /2015
Voando Ibéria, 5 noites c/ café
da manhã, almoços na adega

Rueda, Pena el e Parador de Santo
Domingo de la Calzada, 3 entradas

em adegas para degustações
de vinhos, entrada ao Museu do
Vinho em Pena el, na Catedral de

Burgos e ao Mosteiro de Yuso
A partir de
R$2.007,00

+9x de

520R$

,00

2.116 ,00
+9x de

549R$

,00

SANTUÁRIOS MARIANOS
Saídas: 28 de Abril /2015

Voando Ibéria, 11 noites c/ café
da manhã, acompanhamento de
guia em português, visitando:
Lisboa, Fátima, Madri, Logroño,
Pamplona, San Juan de la Peña,

Jaca, Lurdes, Andorra, Monserrate,
Barcelona, Torreciudad,
Barbastro, Zaragoza

A partir de
R$2.280,00

+9x de

591R$

,00

Saídas: 6 de Junho /2015
Voando Ibéria, 9 noites c/ café
da manhã, acompanhamento de
guia em português, visitando:

Lisboa, Sintra, Azeitão, Sesimbra,
Évora, Monsaraz, Tomar, Fátima,
Coimbra, Viseu, Douro, Peso Da

Régua, Vila Real, Guimarães, Braga,
Barcelos, Viana do Castelo, Porto
A partir de
R$2.388,00

+9x de

619R$

,00

Saídas: 30 de Julho /2015
Voando Ibéria, 15 noites c/ café da

manhã, guia em português, visitando:
Madri, Logroño, Pamplona, San Juan
de la Peña, Jaca, Lourdes, Meritxell,
Andorra, Monserrate, Barcelona,
Torreciudad, Barbastro, Zaragoza,

Segovia, Ávila, Salamanca, Santiago
de Compostela, Corunha, Braga,
Porto, Coimbra, Fátima, Lisboa

A partir de
R$3.271,00

+9x de

848R$

,00

Por receber luz solar o dia todo, a pedra Intihuatana é fonte de energia

Oscaminhosque levamà
arqueológicaMachuPicchu
Novo ponto de venda de ingressos de Cusco facilita acesso ao santuário histórico inca

❚Ospreços para ingressaraMachuPicchuvariamdeacordo comohorário de visita.
Noperíodomatutino (antes das 13horas), os ingressos regulares custamS/. 128
(sol peruano) para adultos eS/. 65para estudantes.Noperíodovespertino (a partir
das 13 horas), válido apenaspara visitantesperuanos eestrangeiros residentes no
Peru,os ingressos custamS/. 45 (sol peruano)para adulto eS/. 20para estudantes.

Tíquetesde ingresso*

Cidade IncadeMachuPicchu

Público MachuPicchu +Montanha
MachuPicchu +WaynaPicchu

Adultonacional ou
estrangeiro tarifa regular S/. 128.00 S/. 142.00 S/. 152.00

Estudantenacional ou
estrangeiro tarifa regular S/. 65.00 S/. 72.00 S/. 77.00

Tíquetesde ingresso*

Adultonacional ou
estrangeiro residente S/. 45.00 — —

Estudantenacional ou
estrangeiro residente S/. 20.00 — —

*R$ 1,00 = S/. 0.980 (sol peruano)
Fonte: PromPeru

O período de maio a agosto, tempo de seca, é a época ideal para se visitar o parque arqueológico inca

FOTOSDIVULGAÇÃO

Trilha Inca
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