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A Proposta 
A proposta dessa viagem surge do curso de Arquitetura e Urbanismo da FEEVALE que comemora 20 anos e 
gostaria de propor uma atividade diferenciada de intercâmbio cultural de arquitetura latino americana aos 
estudantes, ex-alunos e comunidade acadêmica em geral. 
 

Roteiro preliminar  
O roteiro proposta pela Volá Viagens contempla os principais edifícios das cidades visitadas e faz um apanhado de 
diferentes estilos arquitetônicos e correntes de pensamento arquitetônicas que formam o panorama da 
arquitetura latino-americana. 
As visitas são divididas em dois tipos de atividades: 
- Atividades auto-guiadas de imersão urbana a pé, onde os estudantes são instruídos sobre a região e munidos 
de um guia impresso e podem percorrer a cidade sozinhos, podendo desenvolver seu olhar sobre a cidade; 
- Visitas guiadas, onde todo o grupo vai junto do guia, que além de Arquiteto e Urbanista é Guia de Turismo 
credenciado, para conhecer em detalhe as obras e o pensamento arquitetônico por trás de cada edifício; 
- Passeios guiados, onde o grupo necessita uma agência local com transporte específico e guia de turismo local 
para poder fazer a visita é o caso de alguns sítios arqueológicos como Vale do Colca, Vale Sagrado, Maras e Moray, 
Lago Titicaca (Ilha do Sol e Ilha da Lua) e Salar do Uyuni. 
 
Domingo – 09.02.2020 – Novo Hamburgo 
00:10hs – Encontro em Novo Hamburgo.  
01:00hs – Saída em direção a Salta, Argentina (1.823km – 31h) 
 
Segunda-feira – 10.02.2020 – Salta 
08:00hs – Chegada no hostel Ferienhaus em Salta. Check-in, tempo para banho e câmbio e passeios auto guiados 
pelo centro de Salta com auxílio de guia específico para visitar: 
Plaza 9 de Julio 
Catedral Basílica de Salta 
Cabildo de Salta 
MAC – Museo de Arte Contemporáneo 
MAAM – Museo de Arqueologia de Alta Montaña  
Museo Presidente José Uriburu  
Basílica e Convento de São Francisco 
Centro Cultural América 
Cerro San Bernardo 
Parque San Martin 
Museo de Antropologia 
Confraternização no hostel 
 
Terça-feira – 11.02.2020 
08:00hs – Saída em direção a Copacabana, Bolívia (1.400km – 28h) 
13:00hs – Aduana em La Quiaca. Argentina para Bolívia. 
 
Quarta-Feira – 12.02.2020 – Copacabana 
12:00hs – Chegada em Copacabana. Check-in no hostal Real de Los Andes. Dia livre de passeios pela cidade: 
Catedral de Copacabana 
Praça Central 
Museo del Poncho 
Orla de Copacabana 
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Quinta-Feira – 13.02.2020 – Copacabana 
Check-out do hostel. Passeio guiado de barco pelo Lago Titicaca. A Isla del Sol é a mais famosa das 41 ilhas do 
Titicada, onde se acredita que os incas começaram seu império. Visitamos também a Ilha da Lua. (passeio com 
agência local que custa 10 dólares por pessoa). 
17:00hs – Retorno do passeio. Tempo livre no centro para comprar lanches. 
18:00hs - Partida à Aduana Kasani. Bolívia para Peru. 
20:00hs – Partida em direção a Arequipa (425km – 10h) 
Parada para janta no Peru. 
 
Sexta-Feira – 14.02.2020 – Arequipa 
06:00hs – Chegada em Arequipa. Check-in no hostel. Dia livre para passeios a pé: 
Mercado San Camilo 
Museo Santuarios Andinos 
Plaza de Armas 
Iglesia de la Compañía 
Basílica Catedral de Arequipa 
Monastério Santa Catalina  
Confraternização no hostel 
 
Sábado 15.02.2020 – Arequipa 
Check-out hostel. Passeio guiado ao Vale do Colca. Passeio onde se observa as terraças de plantações incas e 
pré-incas, o canyon mais profundo do mundo (com mais de 4mil metros de profundidade), além de se apreciar 
lhamas, vicuñas e alpacas, com almoço típico incluído. No regresso parada no Mirador de los Andes, a 4.900m de 
altitude. 
(passeio com agência local que custa 25 dólares por pessoa com almoço). 
20:00hs – Partida a Cusco (484km – 10h) 
 
Domingo 16.02.2020 – Cusco 
08:00hs – Chegada em Cusco. Check-in no Pirwa Hostel. Passeios auto-guiados pela cidade: 
Plaza de Armas 
Catedral de Cusco 
Museo Inka 
Pedra dos 12 ângulos 
Museo de Arte Pré-Colombiano 
Confraternização no hostel 
 
Segunda-feira 17.02.2020 – Cusco 
Visita ao Bairro e Plaza San Blas 
Possibilidade de dois passeios: 
Opção 1: 03:00hs – Encontro na recepção do hostel para saída ao Passeio guiado Montaña de los 7 colores: O 
tour passa ao amanhecer pelo belo vale de Pitumarca e chega em Quechuyno para o café da manhã. A partir de aí 
começa a caminhada de aproximadamente 2h00 a uma altitude de mais de 5mil metros até o pico de Vinincunca a 
5.200m de altura, de onde se observa a montanha colorida e alguns picos ao redor, como a montanha Ausungate 
com 6.372m de altura. Após tempo para apreciar o local e tirar fotos se caminha até Hachipapa, onde temos a 
parada de almoço. Atenção, este passeio é extremamente desgastante. Só é recomendado para quem está com a 
saúde em dia e tem hábitos não sedentários. Após almoço retorno a Cusco chegando cerca de 18h30 no centro da 
cidade. (passeio com agência local que custa 25 dólares por pessoa com almoço incluído). 



ArqTur FEEVALE Peru e Bolívia 
9 a 25 de Fevereiro de 2020 

volá 
www.volaviagens.com.br 

arqtur@volaviagens.com.br 

Opção 2: 13:00hs – Encontro na recepção do hostel para saída ao Passeio guiado City Tour: a agência busca o 
grupo no hostel e se visita a Plaza de Armas, o Palacio Koricancha e 4 sítios arqueológicos: Sacsayhuaman, o 
anfiteatro Quenko, a fortaleza Pucapucara e os banhos de Tambomachay. Retorno ao hostel no final da tarde, 
pelas 18h (passeio com agência local que custa 5 dólares por pessoa). 
Confraternização no hostel 
 
Terça-Feira 18.02.2020 – Cusco 
8:30hs – Encontro na recepção do hostel para saída ao Passeio guiado Maras e Moray: a agência busca o grupo 
no hostel e conduz até o ponto de encontro com o micro-ônibus local. Primeiramente se visita Moray, uma série 
de terraços circulares onde os incas faziam experimentações sobre plantações e fertilidade do solo. Logo se visita 
o povoado de Maras que possui uma arquitetura em barro muito única e sua Salinera. Retornamos ao centro de 
Cusco aproximadamente às 15h.  (passeio com agência local que custa 10 dólares por pessoa). 
Visita ao Mercado São Pedro 
Confraternização no hostel 
 
Quarta-Feira 19.02.2020 – Vale Sagrado 
Check-out do hostel. Passeio guiado Vale Sagrado, onde visitamos os sítios arqueológicos de Pisac e 
Ollantaytambo onde vamos conhecer o melhor da arquitetura pré inca e inca (passeio com agência local que custa 
25 dólares por pessoa com almoço). 
19:40hs – Trem Peru Rail de Ollantaytambo para Aguas Calientes, cidade onde fica Machu Picchu. Check-in no 
Hostal Los Caminantes em Aguas Calientes. (Trem não incluído, 110 dólares ida e volta) 
 
Quinta-Feira 20.02.2020 – Macchu Picchu 
Visita ao Macchu Picchu (ingresso não incluído: cerca de 250 reais dependendo do tipo de ingresso): Dia de visitar 
com toda a calma e energia do mundo essa maravilha da civilização. Passamos o dia inteiro na cidade, vamos pela 
manhã bem cedo subir ao Machu Pichu e cada um desce a medida que quer, que dê por finalizado o seu encontro 
com este local mágico. 
Após a visita indicamos visita às águas termais de Aguas Calientes, para relaxamento do corpo após a caminhada 
na cidadela. 
 
Sexta-Feira 21.02.2020 – Cusco 
Check-out do hostel. 
08:30hs – Retorno de trem para Ollantaytambo. 
10:30hs – Chegada em Ollantaytambo. 
12:30hs – Chegada em Cusco. 
Tarde livre para últimas visitas e compras no Peru. 
20:00hs – Encontro no hostel para partida a Uyuni (1170km - 26h) 
 
Sábado 22.02.2020  
08:00hs – Aduana em Desaguadero, Peru. Peru para Bolívia. 
Parada para almoço e janta na estrada dentro da Bolívia. 
22:00hs – Chegada a Uyuni. Check-in no hostel. 
 
Domingo 23.02.2020 – Uyuni 
09:00hs – Encontro no saguão do hostel para saída para o Passeio ao Salar de Uyuni: a agência nos busca no 
hostel e visitamos o cemitério de trens, Colchani, o Museu de Sal, os Olhos de Sal, o Vulcão Tunupa e a Ilha 
Incahuasi (ingresso de 30 bolivianos não incluído) e vista do pôr do sol no deserto de sal. (passeio com agência 
local em veículos 4x4 que custa 40 dólares por pessoa com almoço). 
19:00hs – Retorno a Uyuni, tempo para janta no centro da cidade.  
21:00hs – Partida a Novo Hamburgo (2.447km – 48h). 
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Segunda-feira 24.02.2020 
08:00hs – Aduana em La Quiaca. Bolívia para Argentina. 
Dia de viagem com paradas programadas dentro da Argentina. 
 
Terça-Feira 25.02.2020 – Novo Hamburgo 
21:00hs – Chegada em Novo Hamburgo. 
 
 

 
Transporte 
O transporte será com a empresa Kopereck, de Pelotas, em ônibus dois andares Double Driver, Scania Marcopolo 
G7, de 52 passageiros. O ônibus possui poltronas leito, banheiro, frigobar com água, TV/DVD/som e janela 
panorâmica frontal. Acompanham a viagem 2 motoristas experientes nas estradas daqueles países o tempo todo. 
 

 
 
 

Hospedagem 
A hospedagem será em hostel em 6 cidades diferentes: 
- Salta, Argentina: Ferienhaus Hostel, 1 noite, com café da manhã; 
- Copacabana, Bolívia: Real de los Andes Hostal, 1 noite, com café da manhã; 
- Arequipa, Peru: Yes Arequipa Hostel e World Backpackers, 1 noite, com café da manhã; 
- Cusco, Peru: Pirwa Colonial Hostel, 3 noites, com café da manhã; 
- Aguas Calientes, Peru: Los Caminantes Hostal, 2 noites, sem café da manhã; 
- Uyuni, Bolívia: Piedra Blanca Hostel, 1 noite, com café da manhã; 
 
Os quartos são compartilhados de 4 a 12 pessoas, apenas entre participantes da viagem. A divisão de 
estudantes por quarto é feita por afinidade, ou seja, o estudante nos informa com quais colegas gostaria de 
compartilhar quarto e vamos montando a distribuição dos quartos de modo a atender a todos. Não é necessário 
informar grupos grandes, podem ser informados grupos menores e fazemos o arranjo da distribuição. 
 
Há possibilidade de reserva de quartos privativos de casal, mediante o pagamento da diferença em Salta, 
Copacabana, Cusco, Aguas Calientes e Uyuni. A agência deve ser consultada sobre essa possibilidade no momento 
da inscrição para verificar a disponibilidade junto aos locais de hospedagem. 
 
Se houver necessidade, a agência pode efetuar a troca de local de hospedagem para outro que mantenha o 
mesmo padrão de qualidade ofertado pelos locais pré-reservados que constam nessa proposta. 
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Investimento 
Inclui: 
- 7 noites de hospedagem em hostel, em Salta, Copacabana, Arequipa, Cusco e Uyuni, com café da manhã em 
quarto compartilhado; 
- 2 noites de hospedagem em Águas Calientes, em hostel, sem café da manhã, em quarto compartilhado; 
- Transporte ida e volta, Novo Hamburgo – Salta – Copacabana – Arequipa – Cusco – Uyuni – Novo Hamburgo, em 
ônibus leito, de 52 passageiros, com água no frigobar; 
- Acompanhamento de guia de turismo e de Arquiteto e Urbanista especializado no roteiro proposto; 
- Acompanhamento de professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Feevale; 
- Acompanhamento pré-viagem sobre passeios locais opcionais, documentação necessária, hospedagem, seguro-
saúde opcional, dinheiro a levar e como levar, compras, etc; 
- Organização de roteiro especializado em Arquitetura e Urbanismo com visitas técnicas específicas para o grupo; 
- Fornecimento de material impresso sobre as visitas e informações necessárias para a viagem. 
 
Não inclui: 
- Refeições (lanches, almoço e janta), estimadas em 50 a 70 reais por dia de viagem; 
- Passeios guiados com agências locais ao Lago Titicaca, Vale do Colca, City Tour, Maras e Moray, Vale Sagrado e 
Salar do Uyuni, que totalizam de 95 a 135 dólares dependendo de como o passageiro optar seus passeios. Custo 
estimado de 418 a 594 reais. Os passeios são todos opcionais e o passageiro poderá optar por quais quer fazer, 
podendo fazer uma viagem mais econômica se tiver vontade. 
- Entradas a locais de visitação (boletos turísticos, museus e etc). Para esta viagem são necessários boletos 
turísticos que são as entradas aos sítios arqueológicos e custam: 20 bolivianos no Passeio de barco ao Lago 
Titicaca, 40 nuevos soles no Passeio guiado ao Vale do Colca, 130 nuevos soles para todos os passeios de Cusco 
optando pelo City Tour e 80 nuevos soles para todos os passeios de Cusco optando pela Montanha de los 7 
Colores, 10 nuevos soles para entrada às salinas de Maras, 30 bolivianos para entrada da Ilha Incahuasi no Passeio 
guiado Salar de Uyuni. Total estimado de 290 reais. 
- Ingresso ao Machu Picchu (77 nuevos soles para estudantes, 152 nuevos soles completo e 200 nuevos soles com 
entrada a Montanha Waynapicchu ou a Montanha Machu Picchu), um custo de 107 a 280 reais. 
- Trem de Ollantaytambo a Aguas Calientes (custo de 110 dólares ida e volta, cerca de 484 reais). 
- Os preços informados para boletos turísticos, passeios guiados locais, trens e entradas podem ser alterados 
pelos órgãos e empresas responsáveis. 
- Seguro viagem, oferecido pela empresa de forma opcional (custo de 74 dólares, Plano Rubi da GTA Seguros). 
- Qualquer outro ítem que não conste na lista de ítens incluídos. 
Para efeitos de estimativa desta proposta: 
1 nuevo sol é o equivalente a 1,4 reais 
1 boliviano é o equivalente a 0,6 reais 
1 dólar é o equivalente a 4,4 reais. 

 
Formas de pagamento:  
- Depósito ou transferência bancária no Banco do Brasil: 1x 3.400 reais (10/11/2019). 
- Depósito ou transferência bancária, no Banco do Brasil: 4x 875 reais cada (10/11/2019, 10/12/2019, 10/01/2020 e 
05/02/2020), totalizando R$3.500,00 de investimento. 
- Cartão de crédito: 8x R$450 ou R$3.600,00 por pessoa com pagamento online até 10/11/2019;  
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Inscrição 
O contrato é estabelecido diretamente entre a agência e o passageiro, através da formalização da inscrição do 
passageiro com uma ficha de inscrição online disponibilizada aos estudantes inscritos previamente com a Feevale.  
 

Contato 
Dúvidas ou negociações na proposta: Cecília Esteve | (51) 99260 4279 | arqtur@volaviagens.com.br 
Orçamento válido até 31/10/2019 mediante preenchimento mínimo de 41 vagas. 
 

Dúvidas frequentes 
- QUANTO DINHEIRO TENHO QUE LEVAR? 
Isso varia muito de acordo com o estilo de viagem que queres fazer. Nessa viagem particularmente teremos 2 
tipos de gastos: alimentação e passeios. 
Para alimentação podes contar com cerca de 60 reais por dia para despesas de refeição, almoço e janta em locais 
baratos, e uma cervejinha no final do dia. Mas podes gastar mais e podes gastar menos, depende da vibe de cada 
um. Como ficaremos em hostel teremos a opção de se cozinhar no hostel para economizar, fazer um sanduba pro 
lanche durante o dia. O custo da alimentação no Peru é similar ao de Porto Alegre, um menu custa cerca de 20-25 
reais. Calculando a 60 reais por dia o gasto previsto seria de R$1.020,00 reais. 
Os locais que vamos visitar tem muitos atrativos para serem vistos porém longe do centro urbano, o que quer 
dizer que ao chegar nas cidades teremos que contratar com as agências locais alguns passeios como Vale 
Sagrado, em Cusco, Passeio de Barco pelo Titicaca em Copacabana e no Valle del Colca em Arequipa. Para isso 
vamos fazer contato com agências antes da viagem para procurar as mais econômicas e que possam fazer 
descontos para o grupo. Tudo isso vai ir sendo informado e decidido com e pelo grupo até a viagem.  
Uma estimativa de preço dos passeios pode girar em torno de R$1.400,00, dá pra ver a estimativa acima, onde 
consta tudo que não está incluído no pacote com os preços discriminados. 
 
- TROCO MEU DINHEIRO? 
O ideal é levar dinheiro vivo e não depender apenas de cartões. Também é bom trocar um pouco de dinheiro 
antes da viagem, para poder gastar nas paradas do caminho e no primeiro dia lá, para não se ter que sair 
correndo atrás de um câmbio. Mas a taxa de câmbio no local é bem mais em conta, então é bom trocar apenas 
cerca de 60 reais antes da viagem aqui para pesos argentinos(Argentina) para comer na estrada. O resto do 
dinheiro que dispores o melhor é levar em dólares. Mas vamos tratar sobre isso até a viagem com mais detalhes. 
 
- COMO FUNCIONA A INSCRIÇÃO? 
Todos os interessados devem se inscrever no site da Feevale e o contrato entre o viajante e a empresa só seria 
firmado no início de Novembro após a confirmação do número mínimo de assistentes à viagem. 
 
- COMO FUNCIONA EM CASO DE DESISTÊNCIA? 
Em caso de desistência do viajante essa deve ser comunicada por e-mail ao arqtur@volaviagens.com.br. Havendo 
antecedência maior do que 30 dias à viagem é cobrada uma multa de 10% sobre o valor total do pacote 
contratado e, havendo antecedência de 30 dias ou menos à viagem é cobrada multa de 20% sobre o valor total do 
pacote contratado. 
 
- QUE DOCUMENTAÇÃO NECESSITO PARA A VIAGEM? 
Brasileiros: Carteira de identidade com menos de 10 anos da data de expedição (expedidas de 26/2/2010 até hoje). 
Estrangeiros: Passaporte com visto brasileiro válido para todo o período da viagem e RNE. 
Será necessário CIVP – Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia atestando a vacina contra febre 
amarela. A vacina e este documento podem ser obtidos de maneira gratuita e o viajante será instruído de como 
fazê-lo no período de preparação à viagem. 


