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TARIFA DE VAREJO:
Tarifas e suplementos comissionáveis para operadoras de turismo e agências de viagem

Roteiro de 3 dias/2 noites começando em Cusco.
Os serviços terminam na chegada a Cusco no terceiro dia.
Janeiro & fevereiro de 2019: saídas a cada dois dias.
Novembro/dezembro de 2018 & março de 2019: fale com um dos nossos consultores de viagens para 
datas de saída específicas.
Saídas garantidas com um mínimo de dois hóspedes.
São necessários quatro hóspedes para abrir uma nova data de saída.

Tarifas

US $ 499 por pessoa em quarto compartilhadoNovembro de 2018 a março de 2019
(exceto de 15 a 31 de dezembro)

Solicitação de single: suplemento de 50%.
Pessoas viajando sozinhas que queiram compartilhar o quarto:
suplemento de 25%.

Observações sobre o single

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
Todos os serviços e o transporte desde a saída em Cusco no primeiro dia até o retorno a Cusco no terceiro 
dia.
Duas noites de hospedagem no Salkantay Lodge.
Todas as refeições, exceto o café da manhã no primeiro dia e o jantar do terceiro dia.
Serviço de guia bilíngue (inglês/espanhol) do primeiro ao terceiro dia (outras línguas podem ser solicitadas 
com um custo adicional).
Transporte de objetos pessoais na trilha por cavalos/mulas de carga e/ou carregadores.
Acesso ao Wi-Fi no Salkantay Lodge.
USD 20 em gorjetas para serviços (equipe do lodge MLP), exceto guias.
Água, chá, café, refrigerantes e sucos de fruta natural são gratuitos no Salkantay Lodge

NÃO INCLUÍDO:
Massagem e serviço de spa.
Serviço de lavanderia.
Bebidas alcoólicas.
Água mineral engarrafada e bebidas isotônicas não estão incluídas.
No intuito de reduzir o descarte de plástico na trilha e nos lodges recomendamos que os hóspedes levem 
garrafas reutilizáveis. Por isso fornecemos água filtrada da melhor qualidade.
Os impostos locais (18% IGV) sobre as refeições e a hospedagem se aplicam a peruanos, residentes 
estrangeiros no Peru e turistas viajando por mais de 60 dias no país. 

“Estamos orgulhosos de apresentar uma nova aventura de três dias na base da montanha Salkantay para quem 
tem tempo limitado. Você seguirá a Trilha de Salkantay até o nosso lodge e conhecerá os caminhos e lagos 
glaciais sob os picos nevados. Você poderá desfrutar dos nossos e serviços e guias de alto nível pelos quais o 
MLP é famoso.”
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O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
Visita guiada de meio período ao Santuário de Machu Picchu (inclui entradas, transporte de/para o local). 
Todos os serviços e transportes (veículos e trens) até a chegada à cidade de Cusco.
Uma noite de hospedagem no Vale Sagrado dos Incas.
Todas as refeições, exceto jantar na chegada à cidade de Cusco.
Serviço de guia bilíngue (inglês/espanhol).
Acesso ao Wi-Fi no hotel.
USD 20 em gorjetas para serviços (equipe do lodge MLP), exceto guias.
Água, chá, café, refrigerantes e sucos de fruta natural são gratuitos nos lodges MLP.

NÃO INCLUÍDO:
Entradas para a montanha Huayna Picchu.
Massagem e serviço de spa.
Serviço de lavanderia. 
Bebidas alcoólicas.
Água mineral engarrafada e bebidas isotônicas não estão incluídas

GUIAS PRIVATIVOS
Dependendo do tamanho do grupo, o MLP pode agendar um guia principal ou um principal mais um 
assistente. Podemos conseguir guias privativos que falem inglês com um custo adicional (sem importar o 
número de viajantes). O guia privativo se juntará ao grupo adicionalmente ao guia regular e aos assistentes 
oferecidos pelo MLP. Entre em contato para solicitar guias em outros idiomas. 

MEIO PERÍODO EM MACHU PICCHU
Para ampliar a aventura e as descobertas, o Mountain Lodges of Peru oferece um dia extra para visitar Machu 
Picchu. Saímos do Salkantay Lodge à tarde e vamos para o hotel no Vale Sagrado. Na manhã seguinte, 
levantamos cedo para pegar o trem para Aguas Calientes e chegaremos ao Santuário de Machu Picchu de 
ônibus. Depois da visita guiada, retornamos a Aguas Calientes para almoçar e pegar o trem até Ollantaytambo, 
onde pegaremos o transfer de carro para Cusco.

Este programa está disponível somente como extensão do nosso programa de Destino Lodge e opera de 
novembro de 2018 a março de 2019 (exceto de 15 a 31 de dezembro).
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RESERVAS
No momento da reserva, o MLP precisará das seguintes informações: data de saída, nome completo, 
número de passaporte, nacionalidade e data de nascimento de todos os participantes.
O depósito deve ser pago e confirmado em até 48 horas após a reserva.
Se o depósito não for realizado nesse prazo, o MLP poderá liberar a reserva para outro hóspede.
Os responsáveis por reservas que estejam aguardando confirmação de pagamento serão contatados 
antes de perderem sua vaga.
As informações completas dos hóspedes devem ser enviadas com até 90 dias de antecedência da saída

PAGAMENTO
Para confirmar a reserva da Excursão Salkantay de 3 dias, será solicitado um depósito não reembolsável de 
USD 250 por pessoa.
Será solicitado um depósito não reembolsável adicional de USD 250 por pessoa para quem optar pelo 
passeio de meio período a Machu Picchu.
O restante do pagamento deve ser realizado até 60 dias antes da chegada, independentemente da duração 
do roteiro.
Serviços adicionais adquiridos através do MLP podem ter termos de pagamento e cancelamento 
diferentes. Para mais informações, fale com o consultor de viagens do MLP

CANCELAMENTOS
Os cancelamentos devem ser notificados ao MLP por escrito via e-mail ou fax.
Tanto para a Excursão Salkantay de 3 dias como para o passeio de meio período a Machu Picchu, aplicam-se 
as seguintes regras de cancelamento

com 30 dias ou mais antes do início do roteiro: o depósito de USD 250 por pessoa não é reembolsável.
de 29 a 0 dias antes do início da viagem: os hóspedes arcam com todo o valor da viagem

TAXA DE MUDANÇA DE DATAS: ALTERAÇÕES NA DATA DE SAÍDA
Com 60 dias ou mais antes do início do roteiro:   USD 250 por pessoa.
De 59 a 30 dias antes do início da viagem:    25% do total do valor da viagem.
Com 29 dias ou menos de antecedência do início do roteiro:  50% do valor total do roteiro

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS SOBRE ALTERAÇÕES DE DATA
Quando for adiar a data da viagem, o hóspede não precisa decidir a nova data no momento da alteração
A taxa de alteração de data deve ser paga no ato da confirmação da nova data.
Alterações de data são válidas apenas até o final do ano seguinte, dependendo da disponibilidade (por 
exemplo: se o hóspede cancela em 2018, ele deve escolher uma data de saída que ocorra até dezembro de 
2019).
Se houver alteração nas tarifas, o hóspede deverá se responsabilizar por pagar a diferença, além da taxa de 
alteração de data. 
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RESERVAS 
No momento da reserva:  não é necessário.
60 dias antes do início do roteiro: pagamento integral.

CANCELAMENTOS & TRANSFERS
Até 60 dias antes do início do roteiro:  sem custo.
De 59 a 30 dias antes do início da viagem:  25% do total do valor da viagem.
Com 29 dias ou menos do início do roteiro: 100% do valor total do roteiro

OBSERVAÇÃO: Aplicam-se Termos e Condições especiais para cruzeiros, determinados hotéis e serviços 
turísticos durante períodos de alta temporada ou férias. O seu agente de viagens explicará os termos específicos 
de reserva e cancelamentos.

SEGURO-VIAGEM
A Trilha de Salkantay é uma atividade de turismo de aventura que ocorre em lugares remotos e, às vezes, em 
grande altitude. Por isso, envolve certo nível de risco. Para garantir uma experiência segura, todos os 
hóspedes devem apresentar uma apólice de seguros válida com cobertura de, no mínimo, tratamento médico 
de emergência e evacuação. É importante ressaltar que algumas apólices não oferecem cobertura para 
atividades de turismo de aventura e similares. Seja cauteloso ao escolher e comprar o seu seguro e verifique 
se atividades de turismo de aventura e similares estão cobertas

DEFINIÇÃO DE “APÓLICE DE SEGUROS VÁLIDA”
O Mountain Lodges of Peru exige a apresentação das seguintes informações pelo menos 60 dias antes do 
início do roteiro:

Nome da seguradora, nome da apólice (se aplicável) e
Número ou código do registro da cobertura;
Telefones de Unidades de Emergência 24 horas fornecido pela empresa de seguros.

O Mountain Lodges of Peru tem parceria com uma seguradora chamada BUPA GLOBAL TRAVEL, membro 
do grupo BUPA, para cobertura de tratamento de emergência médica e evacuação, incluindo atividades de 
turismo de aventura. É possível solicitar ao MLP que adquira o seguro mencionado para você por USD 10 por 
pessoa por dia. Os termos da cobertura estão disponíveis em: 
https://global.ihi.com/travel+insurance/single+trip/cover.aspx.

Se um comprovante de apólice de seguros válida não for apresentado ao MLP pelo menos 30 dias antes da 
data do início do roteiro, o MLP fornecerá o seguro mencionado ao custo de USD 10 por pessoa por dia com a 
mesma duração do roteiro adquirido através do MLP. Para maiores informações, fale com o consultor de 
viagens do MLP.

Termos e condições para outros serviços
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Informações de Contato

TOLL FREE NUMBER
Brazil: 0 800 891 5372

PERU
Escritório em Lima
Tel: +511 421 6952
Tel/Fax: +511 421 8476
info@mountainlodgesofperu.com
Av. Javier Prado Oeste 757. Magdalena del Mar. Lima - Peru

Escritório em Cusco
Tel: +51 84 580 510
Tel/Fax: +511 421 8476
info@mountainlodgesofperu.com
Av. El Sol 948, Of. 403, Cusco - Perú
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