CAMINHO A MACHU PICCHU - A TRILHA DA SUPERAÇÃO, LIDERANÇA E EMPREENDEDORISMO:
COMO APRENDER COM O LEGADO INCA

Machu Picchu: O nosso Alvo.

...Caminho árduo, mas com recompensa...

... Para quem quiser, tem cavalos para ajudar a subir...

...Meta atingida do primeiro grupo do Caminho a Machu Picchu – Janeiro de 2019.
A cultura inca foi soberana por um longo período de quase cem anos. Mestres em liderança,
empreendedorismo, agricultura, astronomia, arquitetura, cerâmica, textilaria, pintura, metalurgia,
organização de trabalho e inovação; os incas deixaram um importante legado para a humanidade.
Que tal conhecer tudo isso e aplicar na sua vida pessoal e profissional?
Serão nove dias de imersão total na cultura inca, tendo como ponto alto, uma caminhada até a
cidade sagrada de Machu-Picchu.
Preparamos um conceito para ser trabalhado por dia:
Dia 0 (da viagem): O Descobrimento,
Dia 1: Adaptação - Cultura, inovação e empreendedorismo (dia de conhecer a cidade linda de
Cusco),
Dia 2: Recompensa – A lagoa Humantay (início da trilha),
Dia 3: Resistência e resiliência (Salkantay e 14 horas de caminhada),
Dia 4: Amizades e parcerias estratégicas (Santa Teresa),
Dia 5: Desafios e Adrenalina (Tirolesas e chegada em Águas Calientes),
Dia 6: A conquista (Machu Picchu),
Dia 7: Assimilação do aprendizado (de volta para casa).

Meta atingida do segundo grupo do Caminho a Machu Picchu – Julho de 2019.

Terceiro grupo do Caminho a Machu Picchu – Janeiro de 2020.

Essa jornada não é somente uma excursão turística, é uma viagem de superação de limites físicos
e mentais e um encontro com uma cultura milenar que terá como ponto ápice o ingresso à
cidadela considerada uma das sete maravilhas do mundo.

CONHEÇA O ITINERÁRIO DO CAMINHO A MACHU PICCHU:
03/07/2022 – DIA 0: O DESCOBRIMENTO.
Viagem do Brasil a Cusco.
Transfer do aeroporto ao Hotel.
Dependendo do horário de chegada em Cusco, dá para curtir essa linda cidade e sentir o calor da
sua população, ainda no primeiro dia. Estaremos lhe esperando no aeroporto de Cusco.

Cusco tem lugares aconchegantes para desfrutar o melhor da comida peruana.

Ao percorrer as ruas empedradas de Cusco você é automaticamente absorvido pela cultura e as
cores do lugar, assim como a Mariana, da primeira jornada, foi.

Não tem como fugir das cores dos tecidos de Cusco.

Momento de imersão na cultura...

04/07/2022 – DIA 1: ADAPTAÇÃO.
CULTURA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO (DIA DE CONHECER A CIDADE LINDA DE CUSCO)

Perto de Cusco, o Humedal de Huasao, lindo lugar onde estão figuras míticas que se misturam
com a natureza, excelente caso de empreendedorismo pública.
Saída às 9h30 do hotel.
Visita aos seguintes lugares turísticos da cidade de Cusco:
Vamos conhecer o mercado municipal, as comidas típicas, ingredientes, as diversas batatas e
ingredientes autóctones. Depois percorreremos a praça principal da cidade de Cusco. Veremos as
lindas catedrais e andaremos pelas ruas empedradas do bairro de San Blas e podemos ir, se o
grupo quiser, ao Humedal de Huasao (opcional).

Multicolorido dos diferentes tipos de milho peruanos.

A linda catedral de Cusco fica bem no centro da praça central da cidade. Dentro dela tem
riquezas de arte sacra fundamentais para o entendimento da cultura inca.

05/07/2022 – DIA 2 – RECOMPENSA (INÍCIO DA TRILHA).
A MAGIA TURQUESA DA LAGOA HUMANTAY
CUSCO – MOLLEPATA – SORAYPAMPA

Humantay é um dos lagos mais bonitos do Peru.

Saída do hotel às 4h.
Traslado em van de Cusco à cidade de Mollepata, aproximadamente duas horas de viagem.
Café de manhã num restaurante da localidade (valor não incluso).
Mollepata encontra-se a, aproximadamente, 2.800 msnm. Nesse lugar também pode-se comprar
água, biscoitos, balas, frutas secas e outras comidas especiais para o trajeto.
Continua-se o percurso por mais uma hora na van até a localidade de Challacancha
A altitude é de 3.500 m.s.n.m. Depois inicia-se a descida até chegar ao primeiro povoado chamado
Soraypampa onde almoçaremos e fixaremos o nosso acampamento (duas pessoas por barraca).
Depois de nos estabelecermos nas barracas, faremos um trekking de duas horas em direção a lagoa
de Humantay.

Muitos dizem que esse é o ponto mais bonito da jornada.
Depois retornaremos ao acampamento para jantar e ter a nossa primeira aula de liderança e de
empreendedorismo com os ensinamentos incas. Também faremos uma rodada de storytelling com
todos os participantes para saber as propostas de vida e de negócios.

Humantay, a joia da coroa.
Dormiremos a primeira noite, tendo o brilho das estrelas (Quyllur) e da lua (Killa) como
acompanhantes.

A noite mais fria da sua vida (-7 graus centígrados), em compensação, as estrelas de
Soraypampa.
Altitudes:
CUSCO. 3,300 m.s.n.m.
MOLLEPATA. 2,800 m.s.n.m.
CHALLACANCHA. 3,500 m.s.n.m.
SORAYPAMPA. 3,900MSNM. LAGUNA
HUMANTAY. 4,200 m.s.n.m.
Distâncias.
CUSCO – MOLLEPATA 3 horas.
MOLLEPATA – CHALLACANCHA 2 horas.
CHALLACANCHA – SORAYPAMPA: 1 hora aproximadamente.
SORAYPAMPA – LAGUNA HUMANTAY – IDA 1 hora e 30 minutos. Retorno: 1 hora.
Esforço Médio/alto

06/07/2022 – DIA 3 - RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA (SALKANTAY E 13 HORAS DE CAMINHADA).
O DIA MAIS DECISIVO DA SUA VIDA
SORAYPAMPA – ABRA SALKANTAY – CHAULLAY

Chegar ao ponto mais alto do nevado Salkantay é o maior triunfo em esforço dessa trilha.

Sensação sem igual.

Acordaremos às 6h30. Tomaremos café da manhã e iniciaremos a
descida até chegar a Salkantay Pampa.
O esforço dessa caminhada é moderado/alto. No caminho podemos ver a lagoa chamada
Soyroccacha.

A turma do segundo Caminho a Machu Picchu. Atrás, o apu Salkantay.
Chegaremos aqui, no ponto mais alto do percurso. Nesse lugar, poderemos observar o portentoso
nevado de Salkantay e toda a cadeia de montanhas do vale do Vilcanota.
Depois de um breve descanso deixaremos o lugar e seguiremos caminho até a localidade de
Wayrapmachay onde almoçaremos.
Após o almoço continuaremos descendendo até chegar à localidade de Chaullay onde dormiremos
num novo acampamento que será montado por nós mesmos.
Antes jantaremos e após a janta iniciaremos um ritual inca de culto à terra (mama Pacha), em
respeito à natureza. Assim os incas agradeciam por todas as benesses que recebiam do universo.
Este é o dia mais duro da trilha, respeitando os nossos limites percorreremos, em torno de 12
horas, a ritmo lento. Vamos passar por duas regiões bem definidas no Peru. Os andes de neve e a
selva de vegetação verde.
Distâncias:
SORAYPAMPA – SALKANTAYPAMPA, 3 horas, em média.
SALKANTAYPAMPA – SOYROCCOCHA, 3 horas, em média.
SOYRACCOCHA –SALKANTAY, 2 horas.
SALKANTAY – WAYRAQMACHAY 2 horas.
WAYRAQMACHAY – CHAULLAY 4 horas.
(horários com folga para caminhadas lentas). Altitudes:
SALKANTAY PAMPA 4.400 m.s.n.m.

SALKANTAY 4.600 m.s.n.m.
CHAULLAY 2.900 m.s.n.m

07/07/2022 – DIA 4 - AMIZADE E PARCERIAS ESTRATÉGICAS (SANTA TERESA).
OS BANHOS DO CAMINHANTE
CHAULLAY – SANTA TERESA

Nada como um banho termal com água quente de origem vulcânica, depois de uns dias de
caminhada intensa nos banhos de Cocalmayo.
Acordaremos às 6h30, tomaremos café às 7h.
Seguimos em descida até a localidade de Lucmabamba onde almoçaremos.
Em seguida iremos em direção à localidade de Santa Teresa, chegando às 14h.
Nesta cidade teremos tempo livre para visitar os banhos termais de Cocalmayo.

Limpando até a alma

Não tem corpo que não agradeça essa dádiva.

A noite teremos um jantar num novo acampamento e faremos algumas atividades que ligam a
cultura inca com os conceitos de inovação, empreendedorismo, gestão e valores. Como ponto
final, aprenderemos a cozinhar comida Peruana.

Aqui, aprendendo a fazer um “Lomo Saltado”.
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Que tal experimentar uma das melhores culinárias do mundo?
Distâncias:
Chaullay – Lucmabamba 4 horas.
Lucmabamba – Santa Teresa 3 horas.
Altitude: 2,900 m.s.n.m.
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08/07/2022 – DIA 5 - DESAFIOS E ADRENALINA (TIROLESAS E CHEGADA EM ÁGUAS CALIENTES).
CHEGANDO À BASE DE MACHU PICCHU
SANTA TERESA – HIDROELÉCTRICA – ÁGUAS CALIENTES

Àquela sensação de estar próximo ao sonho.
Acordaremos, como sempre, às 6h30 e tomaremos café da manhã às 7h.
Antes de sairmos, podemos fazer a atividade opcional de ZIPLINE ou TIROLESA. Custo adicional U$
35,00 Dólares por pessoa ( https://vertikalzipline.com/). São 5 tirolesas de mais de 80 metros de
comprimento, uma ponte suspensa e um paredão de 20 metros para escalar. Tudo com total
segurança. Esta atividade, apesar de ser opcional, é altamente recomendada pelo nível de
adrenalina e diversão.
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Esta ponte suspensa tem 80 metros e está a 50 metros de altura. Todas as atividades do Zipline
tem segurança extrema.
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Sensação da liberdade.

Esse é o paredão que devemos escalar.
Após essa atividade iremos em direção à hidrelétrica onde almoçaremos.
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Caminharemos pela via férrea até o povoado de Águas Calientes, base prévia para subir Machu
Picchu.

No trajeto percorreremos os trilhos do trem, sempre nos cruzaremos com um. A vista é
espetacular.
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Pelos trilhos do trem, caminhada de 3 horas até a cidade de Águas Calientes, base de Machu
Picchu.

Jantaremos e dormiremos em Águas Calientes num hotel com cama, banheiro próprio e água
quente.
Distâncias:
Santa Teresa – Hidroelétrica 3 horas.
Hidroelétrica – Águas Calientes 4 horas.
Altitude:
Aproximadamente de 2.300 m.s.n.m.
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9/07/2022 DIA 6 - A CONQUISTA (MACHU PICCHU).
ÁGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU – ÁGUAS CALIENTES – OLLANTAYTAMBO – CUSCO.

Estar em Machu Picchu é a concretização de um projeto que inicia, a partir do momento em que
decide usar todos os seus recursos físicos e mentais para atingir a meta. Estar dentro do parque
é a consequência de tudo isso.
Saída às 5h30 em direção à cidade sagrada de Machu Picchu.
Guiado por Machu Picchu de 1 hora com 30 minutos e tempo livre para curtir a cidadela.

Essa vista de Machu Picchu é para poucos. Montanha Huayna Picchu (3 meses de antecipação
para reserva do ingresso - opcional).
27

Depois retornaremos ao povoado de Águas Calientes onde retornaremos de trem até a cidade de
Ollantaytambo.
De Ollantaytambo pegaremos um ônibus em direção a Cusco.
Transfer para Cusco.
28

Distâncias:
Águas Calientes – Machu Picchu. Caminhada de 1 hora com 30 minutos e depois em ônibus por 30
minutos.
Altitude:
Aguas Calientes. 2.400 m.s.n.m.
Machu Picchu 2.400 m.s.n.m.
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DAY AFTER – ASSIMILAÇÃO DO APRENDIZADO (DE VOLTA PARA CASA).

O que podemos aprender depois de toda essa jornada?
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O PREÇO DO CAMINHO A MACHU PICCHU INCLUI:
- Transfer do aeroporto ao hotel.
- Ingresso a Salkantay
- Transporte de Cusco a Mollepata e de Chahuay até Santa Teresa.
- Guia profissional,
- Cozinheiro,
- Ajudante de cozinha,
- Cuidador de cavalos (tropeiro),
- Aulas de empreendedorismo, liderança e de inovação inca,
- 4 Cafés da manhã,
- 4 almoços,
- 4 Jantares,
- Cavalos (equipamento, comida e 5 quilos de equipagem por pessoa)
- Barraca,
- Sacos de dormir.
- Ingresso aos Banhos termais de Cocalmayo,
- Serviço de envio de mochilas da Hidrelétrica até Águas Calientes de trem.
- Uma diária em hotel de Águas Calientes,
- Ingresso a Machu Picchu,
- Ticket de retorno em trem turístico de Águas Calientes – Ollantaytambo.
- Transporte Ollantaytambo – Cusco.

O preço do Caminho a Machu Picchu Não inclui:
- Passagens aéreas (Brasil – Cuzco – Brasil),
- Opcional - Ingressos nas ruínas do City Tour (70 Soles, aproximadamente 20 dólares),
- Café da manhã do primeiro dia da trilha.
- Almoço do último dia,
Ingresso a Huaynapicchu ou à montanha Machu Picchu (opcional – 20 dólares). Essa
reserva tem que ser com 3 meses de antecedência à viagem,
Serviço de ônibus do CONCETUR em Machu Picchu, opcional para quem quiser subir ou
descer a cidadela de van (US$ 12,00 por trecho),
- Serviços e gastos extras durante a viagem.
- Seguro https://assistcard.com (obrigatório).
- Tirolesa (Zipline http://es.vertikalzipline.com/ - 120 soles, aproximadamente 35 dólares),
- Aluguel de cavalos para transporte pessoal por trecho,
- Hotel em Cusco.
- Bastões de trekking.
Recomendações para levar na viagem:
Mochila até de 50 litros,
Lanterna,
Óculos de sol,
Roupa de frio,
Capa de chuva,
Passaporte ou RG.

Sapatos de trekking.
5 camisetas/blusas, 5 pares de meias,
Repelente de mosquitos e protetor solar,
Duas calças largas para a caminhada,
Papel higiênico molhado,
Águas para beber (Pode se comprar no trajeto),
Câmeras fotográficas e de vídeo,
Baterias e carregadores,
Moeda: Soles e dólares,
Bastões de trekking (pode ser alugado lá).
NOTAS:
Nos pontos onde é necessária muita resistência física (subir a lagoa Humantay e a Abra do
Salkantay), há a opção de alugar cavalos. Os preços desse aluguel não estão inclusos no pacote e
podem ser negociados diretamente no local.
Em janeiro é época de chuva, a trilha pode ter mudança de clima intempestivo e pode estar
nublado. Porém, nada que tire o brilho da essência do caminho.
Em julho o tempo está excessivamente seco. O terreno é fofo e muito empoeirado, o que
deixa a trilha mais pesada. Nada que possa ser superado pela força de cada um dos participantes.
(Fomos nas duas épocas do ano, as duas foram espetaculares).
- O Caminho a Machu Picchu 4, será realizado com, no mínimo, 10 participantes.

A trilha pode ser feita a pé e a cavalo. Pode ser feita das duas formas misturadas também.

Se o corpo não der, tem cavalos na trilha toda para ajudar nas partes mais difíceis. Não se
preocupe, o Caminho a Machu Picchu é para superar SEUS limites, não é competição de
resistência.
Ou seja, não há como não ir.
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Valor promocional até 28 de Fevereiro de 2022:

R$ 4.999,00

à vista.

ou parcelado (com juros) diretamente no site
www.amauta.com.br
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PERGUNTAS E RESPOSTAS DA JORNADA CAMINHO A MACHU PICCHU

Caminho a Machu Picchu é uma jornada transformadora. Serão 9 dias de imersão na cultura inca.
Além de conhecer as maravilhas dessa cultura, aprenderemos muito sobre esse grande império e
traremos muitos ensinamentos para todos os participantes.
Estamos com muitos interessados para fazer parte dessa jornada. Elaboramos esse FAQ para que
tirem suas dúvidas sobre esse projeto.
O que é Caminho a Machu Picchu?
O Caminho a Machu Picchu é uma imersão na cultura inca que mistura turismo de aventura, aulas
de empreendedorismo, criatividade e superação. O projeto alia turismo de aventura com
ensinamentos úteis para a vida profissional e pessoal dos participantes.

Preciso estar preparado fisicamente para essa caminhada?
Sim, na caminhada, serão em média 20 km por dia. O trajeto todo é de 70 km aproximadamente.
Apesar de termos uma estrutura propícia para esse evento (cavalos para carregar até 5 kg de cada
participante, guia profissional, cozinheiro e suporte logístico), é necessário preparo físico para a
jornada. Há a possibilidade de alugar cavalos para poder vencer os trechos que exigem mais
esforço.
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O senhor Hugo, de 80 anos, foi o nosso Amauta mais experiente que fez a nossa jornada.
Qual a altitude máxima do trajeto?
A altitude máxima é de 4.800 metros sobre o nível do mar.

Qual o custo do pacote Caminho a Machu Picchu?
R$ 4.999,00 à vista ou parcelado (com juros) diretamente no site: www.amauta.com.br - Preço
promocional até 28/02/2022.
O que compreende a trilha Caminho a Machu Picchu?
- Ingresso a Salkantay
- Transporte de Cusco a Mollepata e de Chahuay a Santa Teresa,
- Guia profissional,
- Cozinheiro,

- Ajudante de cozinha,
- Cuidador de cavalos (tropeiro),
- Aulas de empreendedorismo, liderança e de inovação inca,
- 4 Cafés da manhã,
- 4 almoços,
- 4 Jantares,
- Cavalos (equipamento, comida e 5 quilos de equipagem por pessoa)
- Barraca,
- Sacos de dormir.
- Ingresso aos Banhos termais de Cocalmayo,
- Serviço de envio de mochilas da Hidrelétrica até Águas Calientes de trem.
- Diária em hotel de Águas Calientes,
- Ingresso a Machu Picchu,
- Ticket de retorno em trem turístico de Águas Calientes – Ollantaytambo.
- Transporte Ollantaytambo – Cusco.
O preço do Caminho a Machu Picchu não inclui?
- Passagens aéreas (Brasil – Cuzco – Brasil),
- Ingressos nas ruínas do City Tour (primeiro dia, 70 Soles, aproximadamente 20 dólares),
- Café da manhã do primeiro dia da trilha e Almoço do último dia,
Ingresso a Huaynapicchu ou à montanha Machu Picchu (opcional – 20 dólares). Essa
reserva tem que ser com 3 meses de antecedência à viagem,
Serviço de ônibus do CONCETUR em Machu Picchu, opcional para quem quiser subir ou
descer a cidadela de van (US$ 12,00 por trecho), de Aguas Calientes – Machu Picchu – Aguas
Calientes,
- Serviços e gastos extras durante a viagem.
- Seguro https://assistcard.com (imprescindível).
- Tirolesa (Zipline http://es.vertikalzipline.com/ - 115 soles, aproximadamente 35 dólares),
- Aluguel de cavalos para transporte pessoal,
- Transporte aos banhos termais.
- Hotel em Cusco.
- Bastões de trekking.
Quais recomendações para a viagem?
Mochila de 50 litros, lanterna, roupa de frio, capa de chuva, (período de chuvas), passaporte ou
RG, sapatos de trekking, 4 camisetas/blusas, 4 pares de meias e boné, saco de dormir (pode ser
alugado lá), repelente de mosquitos e protetor solar, duas calças largas para a caminhada, papel
higiênico, água para beber (pode se comprar no trajeto), câmeras fotográficas e de vídeo, baterias
e carregadores, moeda: Soles e dólares, bastões de trekking (pode ser alugado lá).
Para comprar a passagem aérea que operadora sugere?
Para a compra das passagens aéreas e reservas do hotel em Cusco (3 dias) recomendamos a TZ
Viagens.
Consultora Ceci Strehl ceci@excellenceturismo.com.br
Tel e Whats 41-99688-0510

Posso ficar mais tempo em Cusco ou Lima?
Deve!
Recomendamos mais um ou dois dias em Cusco ou em Lima.
Ainda em Cusco pode fazer o tour pela montanha das sete cores: Vinicunca. É full day, puxado
(5.200 metros de altura), mas vale a pena.
Recomendamos viajar dois dias antes da nossa jornada. Também pode fazer após a trilha.
Se quiser fazer essa visita nos avise, vemos um preço especial para você.

Vinicunca ou montanha de sete cores. Full day, 3 horas de Van, mais 2 horas de caminhada a
5.200 metros de altura

Escalada na VIA FERRATA & ZIPLINE

Esse tour tem sido planejado para oferecer uma EXPERIÊNCIA DE MONTANHA completa. A escalada
da Via Ferrata permite uma experiência de verticalidade e o Zip Line, uma forma divertida de descer!
É uma combinação das duas atividades. Subida pela Via Ferrata com mais um trecho, para um total de
400mt de altitude, chegando à segunda linha do Zip Line para descer pelo mesmo. Peso máximo de
120 kg (265 lb) para subir com segurança na via ferrata e na tirolesa.
Preço Valor por pessoa de s/275,00 sois (moeda peruana), inclui transporte particular desde/até
Cusco ou Vale, guias, equipamento (cadeirinha de escalada, capacete, set canopy, set Via Ferrata e
luvas) além de um snack.
Duração aproximada da atividade 4-5 horas mais o tempo de transporte.
Para mais opções desta aventura: https://naturavive.com/web/pt-br/

Recomenda algum hotel em Cusco?
Cozy Room (www.cozyroomcusco.com), onde ficamos.

