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Em dois roteiros de 04 a 11 de Julho 

Conheça a cultura e a verdadeira história dos locais sagrados do 

Peru e dos mestres ancestrais Incas que ali viveram, visite sí�os 

arqueológicos e centro de poder e cura, incluindo a Cidadela 

Cristalina de Machu Picchu, e entre em ressonância com as 

montanhas sagradas, nessa Jornada ao reencontro com a sua 

própria essência.



Pra zer, 
eu sou a Danielle Felippe

C onv ido você a  exp lorar e s s e rote i ro !

Naturóloga, Doula, Consteladora Familiar, Moon 

Mother, Facilitadora de Tendas Vermelhas e 
Círculos do Sagrado Feminino. Após a 
maternidade decidiu unir suas duas grandes 

paixões: facilitar jornadas de autoconhecimento e 

viajar, foi então que criou as Jornadas Sagradas pelo 

Mundo, uma consultoria de roteiros personalizados 

com enfoque no turismo espiritual. Seu primeiro 

des�no foi a Sagrada Índia e a par�r de 2020 Peru e 

Nepal também passam a fazer parte dos nossos 

des�nos.



PROGRAMAÇÃO
ROTEIRO 6 DIAS – 04 de julho a 09 de julho de 2020 

Dia 1: 04/07 – São Paulo - Cusco
Embarque em São Paulo com voo em direção a Lima e em seguida para Cusco no 

Vale Sagrado Andino.
Chegada no aeroporto de Cusco, traslado para o hotel, tarde livre para descansar e 

adaptar ao clima e al�tude.
Cusco tem vários templos sagrados, uma vida cultural e ar�s�ca variada e está 

repleta de lojas e opções de artesanato. 
Opcional: jantar de boas-vindas com show musical e danças �picas

Dia 2: 05/07 – Cusco - Templos Incas - Q'enqo
Após o café da manhã, passeio por Cusco, a capital do Império Inca e também conhecida 

como “o Umbigo do Mundo”, o plexo solar e chacra responsável por nossas emoções. 
Visita aos centros sagrados do poder: 
·    Koricancha: Casa do Sol (In�), Templo da Iluminação. 
·  Saqsayhuaman: Templo da Deusa Serpente da Sabedoria, altar do raio, Santuário da 

Kundalini. 
Aqui apreciaremos a arquitetura Atlante, onde poderemos ver pedras de 100 toneladas 

que demonstram a sábia engenharia dos povos Pré-Incas e Incas. 
Em uma Caverna Subterrânea faremos uma vivência de Renascimento nas profundidades 

do Útero Materno de Pachamama (a Mãe Terra), um momento quân�co onde o tempo e o 

espaço se misturam para resgatar e fortalecer nossa essência interna. 
A tarde visita a Q'enqo, um labirinto ultraterreno. Em Quéchua, que é a língua ancestral, 

chamamos de “Chinkana” que significa “o lugar onde as pessoas se perdem ou 

desaparecem”, nesse sí�o sagrado existe uma conexão com os antepassados e o culto 

aqueles que já par�ram. Em seguida retorno ao hotel. 



PROGRAMAÇÃO
ROTEIRO 6 DIAS – 04 de julho a 09 de julho de 2020 

Dia 3: 06/07 
Cusco - Quilla Rumiyoq -  Salinas do Maras - Urubamba - Ollantaytambo
Após o café da manhã, deixaremos o hotel em direção a Quilla Rumiyoq, o Templo da 

Pedra da Lua, um local e vór�ce poderoso de energia.
Aqui neste Templo Sagrado faremos a iniciação Inca com Kuichy que significa Arco Iris, 

ele é especialista em Cura Quân�ca, estudioso e defensor da Cultura Inca para o 

Mundo. 
Após o almoço conheceremos Moray, esse local foi um laboratório circular e 

concêntrico criado para melhorar gene�camente os genomas da batata e do milho, 

em cada patamar circular se semeava uma variedade diferente de sementes de 

acordo como a al�tude, temperatura, e pressão atmosférica, Moray é um sí�o 

arqueológico que impressiona o mundo por seu sistema hidráulico e de drenagem 

que não permite alagamentos.   
Em seguida, visitaremos as Salinas de Maras. O vale de Maras possui centenas de 

piscinas "salgadas" e em algumas épocas do ano ficam todas cobertas por uma 

camada de sal branco. Nesse local, realizaremos um ritual de purificação e limpeza nas 

águas salgadas. Seguiremos a peregrinação caminhando aproximadamente uma hora 

em direção a Urubamba. Momento para apreciar o Vale Sagrado dos Incas, que é 

contornado pelo Rio Urubamba. 
Hospedagem em um hotel na região do Vale Sagrado. 
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PROGRAMAÇÃO
ROTEIRO 6 DIAS – 04 de julho a 09 de julho de 2020 

Dia 4: 07/07 – Ollantaytambo - Águas Calientes - Machu Picchu 
Após o café da manhã, visita a Fonte do Sacerdote, um templo das águas cura�vas. 

Estaremos reverenciando as águas sagradas que trazem as bênçãos do Criador: 

Deus - Pai - Mãe e cura do nosso corpo emocional. 
Ollantaytambo é conhecido como o Templo do Amor da An�ga Lemúria e também 

o Templo dos Ventos. Após o almoço embarcaremos em um Trem para Machu 

Picchu, após a chegada check in no hotel.
A cidade fica circundada por enormes montanhas e pelo Rio Urubamba. 
Ao final da tarde, passeio opcional até Águas Calientes, onde poderemos nos 

banhar nas águas termais. As águas termais cura�vas são conhecidas 

mundialmente. 
Noite reservada para descanso.

Dia 6: 09/07 – Cusco – São Paulo
Após o café da manhã, translado para o Aeroporto de Cusco, embarque em voo com 

direção a Lima, em seguida embarque no voo para São Paulo para retorno ao Brasil.



Dia 6: 09/07 – Cusco - Puno 

Após o café da manhã, transporte de ônibus 

para Puno (aproximadamente 6 horas), 

apreciando belíssimas paisagens. 
No caminho, na Fronteira entre Cusco e Puno, 

opcional Banhos Termo Medicinais da Raya. 
Chegada em Puno, check in e descanso no 

hotel. 

jornadassagradas 19992540207 jornadassagradas@gmail.com

OPÇÃO EXTENSÃO PUNO
ROTEIRO 8 DIAS

Dia 7: 10/07 – Puno - Lago Titikaka - Ilha dos Uros 
Após o café da manhã, visita ao Porto de Tuki Tuki. 

Embarcaremos em um barco para conhecer as Ilhas no 

lago mais alto do mundo, o impressionante e mágico 

Lago Ti�kaka. Nessa ilha vivem os povos na�vos Uros, 

dizem que são os habitantes mais an�gos do planeta 

Terra. 
Almoço opcional na Ilha. A tarde visita ao Portal de 

Aramu Muru, local onde realizaremos uma poderosa 

Meditação de Abertura do Portal Interdimensional.

Dia 8: 11/07 
Puno (Aeroporto de Juliaca) - Lima – São Paulo
Após o café da manhã, translado para o Aeroporto de 

Juliaca, embarque em voo com des�no a Lima, e em 

seguida embarque no voo de retorno a São Paulo.
Passeio opcional em Lima durante a conexão, 

dependendo do horário do voo internacional para São 

Paulo.



Facilitadores

EDWIN FLOREZ ZEVALLOS – “KUICHY" (Guerreiro do Arco-Íris)

De sangue e linhagem Inka, nascido no Q'osqo (Cusco), o 

"Umbigo do Mundo"; espiritualista, historiador, pesquisador, 

escritor, poeta e polí�co peruano, realizou conferências em 

todo o mundo, de Estocolmo a Brasília, de Los Angeles a 

Buenos Aires, de Stonehenge a Costa Rica, de Paris a Nova 

York, de Tóquio para o Cairo.
Professor Universitário, Mestre em Ciências, Doutorando em 

Gestão de Recursos, pesquisador da Física Quân�ca a par�r 

da perspec�va Inka, pra�ca terapias alterna�vas em um 

contexto xamânico e holís�co. É Fundador da "Grande 

Irmandade Inka dos Sete Raios do Arco-Íris" com iniciados em 

todos os con�nentes.  Especialista em ciência, filosofia, arte, 

religião e medicina an�ga. Ele desenvolveu a Plataforma de 

Consciência: Os 9 Códigos Quân�cos da Medicina Ancestral 

Inka. 
Sua missão de vida é espalhar a Sabedoria dos Mestres 

An�gos Inkas para todos os cantos do planeta. Kuichy por 

natureza é um Sanador.

LUCIANO FLOREZ QQUESIHUALLPA
De sangue e linhagem Inka, nascido também em Q´osqo (Cusco). 

É Psicólogo Clinico formado na Universidade Andina do Cusco, 

Especialista em Crianças com Síndrome de Au�smo, Pesquisador 

das Plantas Sagradas da Amazônia e com estudos nos Estados 

Unidos, Alemanha, Holanda e Suíça. 



Temos a intenção de cocriar junto com você uma 
jornada de profunda conexão com Pachamama 
– a Mãe Terra e as tradições ancestrais 
andinas, desejamos que sua passagem 
pelo Vale Sagrado seja repleta de curas e bênçãos. 

Você aceita embarcar conosco? 

INVESTIMENTO TOTAL
Roteiro 6 dias - USD 1350,00 - para reservas até 15 de dezembro
Roteiro 8 dias - USD 1750,00 - para reservas até 15 de dezembro

FORMA DE PAGAMENTO
ENTRADA
USD 400,00* -  até 15 de dezembro + 2 parcelas conforme descrito abaixo

�Após essa data� o valor das entradas será�
USD 500,00 – para pagamentos até 15 de janeiro 
USD 600,00 – para pagamentos até 15 de fevereiro  

PARCELAS
Roteiro 6 dias
USD 150,00 – 2ª parcela até 15 de abril + 
USD 800,00 -  3ª parcela 04 de julho, na chegada em Cusco em papel moeda dólar

Roteiro 8 dias
USD 350,00 – 2ª parcela até 15 de abril + 
USD 1000,00 -  3ª parcela 04 de julho, na chegada em Cusco em papel moeda dólar

COMO POSSO GARANTIR MINHA VAGA?
1. Para garan�r a sua vaga, efetue o pagamento da entrada via depósito bancário na conta 
corrente abaixo.
O dólar será conver�do em reais baseado no dólar turismo do dia, conforme site: 
www.senhormoeda.com.br

Banco Santander
Danielle Petareli de Felippe
Ag 3773
CC: 01000421-0
CPF: 297729818-58
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http://www.senhormoeda.com.br
http://www.senhormoeda.com.br


- Transporte terrestre em van priva�va, incluindo os translados para os 

aeroportos e locais de visitação mencionados no roteiro; 
- Passagem de trem e de ônibus até Machu Picchu;
- Passeio de Barco no lago Ti�kaka;
- Guia local em português, incluindo vivências, meditações e cerimônias dirigidas 

por Kuichy – guia e assessor espiritual e o Psicólogo Luciano Florez;
- Acompanhamento do grupo Danielle Felippe;
- 6 ou 8 noites de hospedagem em quarto duplo standard com café da manhã. 

Verifique tarifas para quarto individual ou triplo;
- Entrada nos sí�os históricos e arqueológicos como mencionadas no roteiro;
- Entrada especial em Machu Picchu.

O que está incluso?

- Passagens aéreas, taxa de emissão e de embarque. Passagens aéreas 

podem ser emi�das pela empresa parceira a par�r de 350 dólares.
- Taxa por excesso de bagagem; 
- Seguro de viagem ou seguro de saúde. Entretanto sugerimos que os 

passageiros adquiram antes do embarque;
- Refeições não mencionadas no roteiro; 
- Visitas e passeios citados como opcional ou que não foram mencionados; 
- Gorjetas; 
- Qualquer despesa pessoal como: chamadas telefônicas, lavanderia, 

bebidas, etc;
- Qualquer serviço que não tenha sido mencionado acima.

O que não está incluso?
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Até 7 dias após o pagamento, reembolso de 100% do valor pago.
Até 15 dias após o pagamento, reembolso de 50% do valor pago.
Até 30 dias antes da par�da, reembolso de 10% do valor pago.
Menos de 30 dias antes da par�da, não haverá reembolso.

E se eu precisar cancelar? 

- Documento obrigatório: RG ou Passaporte, com validade mínima de 6 meses até o 

retorno ao Brasil, ou seja, válido até pelo menos 11/01/2021;
- Visto: Brasileiros e cidadãos da América do Sul não necessitam de visto para 

adentrar o Peru. A estadia máxima é de 183 dias;
- Poderá haver alguma alteração no programa caso seja necessário ou beneficie o 

grupo;
- A equipe organizadora estará atenta para fazer com que sua viagem seja especial e 

transformadora;
- Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais conver�das ao câmbio 

do dia;
- Adquira um Seguro de Viagem antes de embarcar;
- O recep�vo local reserva-se o direito de alterar a ordem do i�nerário quando 

necessário;
- Os valores acima são válidos para um grupo de no mínimo de 10 adultos pagantes. 

Se for um número menor, poderá haver diferença e acréscimo de valores;
- A extensão opcional para Puno e Lago Ti�kaka é válida para um grupo de no mínimo 

de 6 adultos pagantes. Se for um número menor, poderá haver diferença e acréscimo 

de valores;
- Por tratar-se de um grupo de “adesão” a distribuição das acomodações duplas será 

feita conforme a ordem de recebimento dos passageiros (salvo casos de casais ou de 

passageiros já pré-definidos como viajando juntos);
- Ao final do fechamento do grupo, se não houver um segundo passageiro para 

compar�lhar a acomodação dupla, será cobrado à diferença para apartamento 

individual. Em caso de cancelamentos após o encerramento do grupo, ou que por 

ventura venha prejudicar ao passageiro que permanece no grupo, aquele que 

cancelou terá multa referente ao suplemento para individual.

Observações Importantes:
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POLÍTICA DE CANCELAMENTO
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Entre em contato:

jornadassagradas
jornadassagradas@gmail.com
19992540207

Danielle Felippe

www.daniellefelipe.com.br/jornadaperu2020

J O R N A DA S A G R A DA 

Per u2 0 2 0
CUSCO, VALE SAGRADO, MACHU PICCHU 

E LAGO TITIKAKA
INICIAÇÃO INKA EM MACHU PICCHU COM KUICHY E DANIELLE FELIPPE 


	1: CAPA
	2: INTRO
	3: APRESE_DANI
	4: PAG02
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

