SEGREDOS DA AMAZÔNIA – AMAZONAS, PARÁ E AMAPÁ
MANAUS E SEUS ARREDORES - ENCONTRO DAS ÁGUAS DOS RIO NEGRO E SOLIMÕES - NAVEGAÇÃO COM BOTOS - INTERAÇÃO COM OS NATIVOS COM RITUAL INDÍGENA - NAVEGAÇÃO
DO RIO AMAZAONAS DE FERRY BOAT (BARCO) DE MANAUS A SANTAREM EM CABINES SUITES - DIAS LIVRES EM ALTER DO CHÃO - BELEM - ILHA DE MARAJÓ E MACAPA
15/09 a 28/09/2021 – 14 DIAS | AÉREO-RODO-FLUVIAL com GUIA ACOMPANHANTE DESDE PORTO ALEGRE/RS

INTRODUÇÃO » Viagem de barco pelo Rio Amazonas – De Manaus a Santarém – viagem aérea de Santarém a Belém – viagem de ferry boat de
Belém à Ilha de Marajó e finalmente viagem aérea de Belém a Macapá, já havia imaginado uma viagem assim? Veja a seguir uma pequena
introdução, e na sequência, o roteiro completo do que preparamos para esta experiencia única de explorar a Amazônia brasileira e seus encantos. De
Manaus a Santarém são 740 km, então propomos uma viagem de 30 horas, com pernoite em cabine tipo suítes, em viagem de barco, pelo rio
Amazonas, o maior e mais longo rio do mundo, além do maior volume d'água. Quem nunca teve vontade de fazer uma viagem de barco pelo Rio
Amazonas? Por isso, organizamos este roteiro com acompanhamento permanente de guia de turismo para proporcionar maior segurança a esta
viagem, que mistura parte aérea com passeios terrestres e fluviais. E como complemento, desceremos o Rio Amazonas de barco até Santarém, para
aproveitar ALTER DO CHÃO, que é uma das praias de água doce mais bonita do Brasil (é a primeira de dez, segundo o jornal inglês The Guardian),
com areias brancas e águas cristalinas do lago formado pelo Rio Tapajós. Continuaremos de avião a Belém para uma experiência única, conhecendo
a capital e seus arredores como Icoaraci e sua famosa cerâmica marajoara. Aproveitaremos para conhecer a Ilha de Marajó e sua peculiaridade e
finalmente, para completar o circuito, conheceremos a capital do Amapá: Macapá. Vamos?

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA – ROTEIRO »
15/09/21 (1º Dia, Quarta-feira) PORTO ALEGRE / CONEXÃO / MANAUS (AÉREO): Com pelo menos 2h de antecedência ao horário do voo,
apresentação no Aeroporto Salgado Filho para procedimentos de embarque com destino a Manaus. Recepção e traslado para alojamento por 3
noites com café da manhã. Hospedagem.
16/09/21 (2º Dia, Quinta-Feira) MANAUS / O MELHOR DO RIO NEGRO: Café da manhã no hotel e posteriormente saída com embarcação regular e
guia local para uma aventura de aprox. 7 horas de duração. Sairemos navegando pelas águas do rio Negro até a plataforma do boto cor de rosa,
onde teremos momentos de observação destes simpáticos animais que são o símbolo da Amazônia. Na sequência, visita ao Museu do Seringal na Vila
Paraíso, um belíssimo e aprazível museu, às margens do Rio Negro, que retrata os tempos de glória do período da borracha. Seguiremos navegando até uma
comunidade para apreciar um ritual com danças e gestuais indígenas, onde os visitantes são convidados a interagir com os nativos. Seguimos o passeio

navegando até o Parque Ecológico do Janauari para um delicioso almoço regional (sem bebidas) em restaurante flutuante. Após almoço, vamos
admirar o curioso encontro das águas com breve parada para vista deste fenômeno natural. No retorno, será possível avistar a cidade de Manaus,
alguns prédios históricos e as palafitas beira rio. Retorno ao píer e restante do tempo livre para descansar ou explorar mais a cidade. Hospedagem.
17/09/21 (3º Dia, Sexta-Feira) – MANAUS / CITY TOUR: Café da manhã no hotel e posteriormente saída com transporte e guia local para City Tour
pelos principais pontos turísticos da cidade. Visitaremos o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, símbolo da época da borracha, toda riqueza e
grandiosidade desses tempos, o Palácio Rio Negro, antiga sede oficial do Governo do Estado e belo exemplo de arquitetura do período áureo da
borracha (1890-1910). Visita ao Mercado Municipal Adolpho Lisboa, de onde pode ser avistado o Porto Flutuante. Almoço (não incluído). À tarde,
continuação do City tour até a Ponta Negra. Retorno ao hotel e restante do tempo livre. À noite, oportunidade para assistir a um evento ou espetáculo
dentro programação para setembro/20 (aguardar a programação para o mês). Hospedagem.
18/09/21 (4º Dia, Sábado) MANAUS-AM / SANTARÉM-PA - VIAGEM FLUVIAL C/ PERNOITE EM CABINE NO BARCO – SÃO BARTOLOMEU IV:
Café da manhã no hotel. Posteriormente, traslado do Hotel ao Porto de Manaus para preparativos para o embarque. Partida do ferry boat ao meio
dia, seguindo pelo Rio Negro até passar pelo “Encontro das Águas” do Rio Negro com as barrentas do Rio Solimões. A partir daí, segue o Rio
Amazonas, o maior rio do mundo, passando e parando em 4 cidades: Itacoatiara (AM), Parintins (AM), Juruti (PA), e Óbidos (PA). As paradas
levam apenas alguns minutos para o embarque e desembarque de passageiros, e durante este pequeno tempo, os vendedores locais aproveitam
para vender lanches (até mesmo de madrugada). Pernoite em cabine individual ou duplos; suítes com ar condicionado, banheiro privativo,
sem café da manhã (sem refeições inclusas). A cabine possui cama de casal, onde podem dormir 2 pessoas casal ou não, e cabine tripla onde tem
uma cama de casal + 1 de solteiro cuja composição é tipo beliche. Recomendamos levar água ou bebidas de sua preferência, barras de cerais, frutos
secos, castanhas, bolachas, frutas que não estraguem fácil (algumas cabines possuem frigobar). Há refeitório no barco que serve pratos prontos para
o café da manhã, almoço e/ou jantar. Hospedagem.
O BARCO SÃO BARTOLOMEU IV possui 6 andares, sendo: o porão e o 1º andar de carga, o 2º e o 3º de passageiros, no 4º fica o bar e o último é
uma plataforma de observação. Na frente dos andares de passageiros ficam as suítes que são cabines com camas, ar condicionado, TV com
DVD, frigobar (algumas) e banheiro privativo; o restante é reservado para as redes, onde a maioria do povo local viaja.
É um barco simples, de viajantes entre as cidades e comercio, o qual não possui toalhas de banho e produtos de higiene e limpeza, porém a
Operadora fornecerá toalhas de banho e alguns produtos de higiene e entregará no dia do embarque para cada passageiro.
19/09/21 (5º Dia, Domingo) VIAGEM DE BARCO / SANTARÉM-PA - CHEGADA // SANTARÉM / ALTER DO CHÃO: A viagem fluvial continua pela
imensidão do Rio Amazonas, onde às vezes é difícil acreditar que estamos em rio, e não no mar. Em alguns pontos a margem fica tão distante que
quase some, já em outras, há ilhas no meio e enxerga-se água no outro lado, sem ser possível ver a margem. Para fica mais impressionante, outros
rios enormes deságuam no Rio Amazonas, aumentando ainda mais sua vazão. Aproveite a longa viagem para meditar, relaxar, descansar, observar
a população ribeirinha, interagir com os passageiros e, em algum momento, principalmente nas paradas, observar animais e aves autóctones, bem
como a floresta amazônica, que ao longo do rio demonstra sua grandiosidade. Todas as refeições e bebidas por conta dos passageiros. Na cozinha
do barco são servidas, em horários determinados, refeições como o café da manhã, almoço e jantar - prato feito, com possibilidade de escolher dois
pedaços de carne, entre frango, bife de gado, bisteca de porco ou sopa. Atenção: as refeições podem não atender o padrão de qualidade que
costumamos, portanto, previna-se. O trecho que leva 30 horas, termina neste segundo dia de viagem, chegando a Santarém por volta das 17h00.
Recepção e traslado a Alter do Chão, que é um dos distritos administrativos do município de Santarém, no estado do Pará. Localizado na margem
direita do Rio Tapajós, a cerca de 37 km através da rodovia Everaldo Martins. Chegada ao Hotel para 4 noites de Hospedagem com café da manhã.
20/09/21 (6º Dia, Segunda) ALTER DO CHÃO - SERRA DA PIROCA E PONTA DO CURURU: Café da manhã no hotel. Posteriormente manhã livre
para descansar e aproveitar a praia de água doce. Almoço livre (não incluído) e, em horário pré-determinado, saída para visita ao pequeno centro de
Alter do Chão e sua praia de águas transparentes. Faremos travessia de barco para a praia localizada entre Lago Verde e o rio Tapajós. Iniciaremos
nossa caminhada em direção a Serra da Piroca (essa caminhada é cansativa, exigindo bastante esforço fisico), que é a elevação principal da
região. Neste percurso, temos a presença da vegetação de cerrado até começar a subida íngreme, porém relativamente curta. Depois de uma hora
de caminhada, alcançaremos o topo da serra, onde teremos uma visão de 360 graus do rio Tapajós, que em alguns trechos atinge uma largura de
mais de 20 km, o Lago Verde com inúmeras baías, o Amazonas ao norte e Alter do Chão ao sul. Este é o ponto de grande beleza cênica da
Floresta Nacional do Tapajós, com oportunidade para apreciar o magnífico pôr-do-sol e parada para um banho relaxante ao entardecer nas águas
do Tapajós. Em momento oportuno, retorno ao hotel e restante do tempo livre. Hospedagem.
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21/09/21 (7º Dia, Terça) ALTER DO CHÃO – LUAU DA PIRACAIA: Café da manhã no hotel e posteriormente dia inteiramente livre para desfrutar da
beleza natural deste local, com areias brancas e águas cristalinas do lago formado pelo Rio Tapajós. Perfeita para relaxar e contemplar, com cenário
paradisíaco, guarda uma beleza única, já que suas praias são às margens do rio Tapajós. Alter do Chão é o lugar ideal para aproveitar o ‘verão
amazônico’, que acontece entre os meses de agosto a dezembro. Oportunidade de assistir na praia (opcional), durante a noite, a realização do ritual
da Piracaia (Pira=Peixe + Caia=Assar), onde os descendentes dos índios Boraris, pescavam e assavam os peixes, enquanto dançavam. Esse ritual
ainda se vê muito com frequência na região oeste do Pará. Hoje, os descendentes incluíram frutas regionais e caipirinhas com as danças de carimbó,
e ainda é oferecido o amuleto da sorte que as índias usavam o Muiraquitã. O luau da Piracaia inclui peixe assado (trazido de barco) com frutas
regionais, arranjos na praia com tochas, dança do Carimbó e o amuleto da sorte. Hospedagem.
22/09/21 (8º Dia, Quarta) ALTER DO CHÃO - DIA LIVRE | VISITA OPCIONAL ÀS COMUNIDADES DE MAGUARY E JAMARAGUA: Café da
manhã no hotel e posteriormente dia inteiramente livre para atividades pessoais independentes, aproveitar a praia da ilha do amor e a beleza natural
deste local e seus arredores. OPCIONAL: Comunidade Maguary e Comunidade Jamaragua, oportunidade para visitar a comunidade de Maguary,
localizada dentro da Floresta Nacional de Tapajós, o acesso pode ser feito de 4×4 ou Barco, conhecendo as praias de Pindobal ou Aramanai. A
comunidade faz parte do projeto de apoio ao manejo florestal sustentável da Amazônia; o passeio propicia ao visitante conhecimento sobre a
utilização dos recursos naturais pelas populações ribeirinhas. A comunidade vive da produção de farinha de mandioca, feijão e arroz para
subsistência, além do couro ecológico (artesanal) que se tornou uma nova fonte de renda. Durante a visita é possível conhecer todo processo de
transformação do látex em produtos ecologicamente corretos. Posteriormente, vista a comunidade de Jamaraguá, uma das menores da Floresta do
Tapajós. Em 1934 nascia Belterra ou Companhia Ford Industrial do Brasil, subsidiaria da Ford Motor Company do empresário Henry Ford o projeto
era transformar a região em maior produtora de látex do mundo, mas, no entanto, algumas sementes de seringas foram levadas como contrabando
para Ásia, que provocou um declínio da economia. O modelo arquitetônico das cidades americanas ainda está presente nas casas de madeira
pintadas de verde e branco, igreja batista e a caixa d’água com sua estrutura de ferro. Retorno ao hotel. Hospedagem.
23/09/21 (9º Dia, Quinta) ALTER DO CHÃO / SANTARÉM / BELÉM (AÉREO): Café da manhã no hotel e posteriormente livre até as 10h00 para
aproveitar mais um pouquinho deste destino incrível. Em seguida, traslado do hotel ao aeroporto de Santarém para viagem aérea direta a Belém capital do Pará. Na chegada, recepção e traslado ao hotel para 2 noites de alojamento. Restante do tempo livre para descansar ou começar a
explorar a cidade. Belém (inicialmente Santa Maria de Belém do Pará e frequentemente chamada de Belém do Pará) é um município brasileiro e
capital do estado do Pará, situado na região Norte do país. A cidade foi fundada em 12 de janeiro de 1616 pelos portugueses, desenvolvendo-se às
margens da baía Guajará (Paraná-Guaçu). É uma cidade histórica e portuária, localizada ao extremo nordeste da maior floresta tropical do mundo,
sendo a capital mais chuvosa do Brasil devido a seu clima equatorial, influenciada diretamente pela Amazônia. Hospedagem.
24/09/21 (10º Dia, Sexta) BELÉM / ILHA DE MARAJÓ (RODO-FLUVIAL) / JOANES + SOURE: Translado do hotel a partir das 6h da manhã com
destino a cidade de Salvaterra / Ilha do Marajó. Saída às 7h em lancha da empresa Banav ou Arapari, com chegada à Ilha por volta das 9h;
acomodação dos clientes e das malas no micro-ônibus para, em seguida, visitar a Vila Histórica e Praia de Joanes. A vila de Joanes e muito
procurada devido a presença de ruinas do século XVIII. As 10:20h, saída para a cidade Soure. Seguiremos até a Praia do Pesqueiro com parada
para banho e almoço (não incluído). A partir das 14h, visitaremos a Fazenda Mironga (compra de queijos), praia de Barra Velha (área de proteção
ambiental, onde poderemos observar espécies da fauna marajoara como garças, guaras e patos do mato), Cerâmica Marajoara e Curtume (centro de
artesanato de couro de búfalo – materiais para venda). Às 17:30h, saída da cidade de Soure para travessia à cidade de Salvaterra. Chegada e
acomodação na Pousada dos Guarás. À noite, opção de jantar (não incluso) com show de carimbó no restaurante da pousada. Hospedagem.
25/09/21 (11º Dia, Sábado) MARAJÓ / TRILHA BACURIZAL / PORTO DE CAMARÁ / BELÉM (RODO-FLUVIAL): Após o café da manhã, às 8h30,
sairemos para uma caminhada em trilha na mata do Bacurizal até a praia deserta de São Joao. Retorno às 9h para montaria e fotos em búfalos e
carroça. Tempo livre para almoço (não incluso). Às 13h30, saída da recepção da Pousada com destino ao Porto do Camará para embarque na lancha
das 14h30. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
26/09/21 (12º Dia, Domingo) BELÉM - CITY TOUR ENCANTOS DO PARÁ / MACAPÁ (AÉREO): Às 7h30, saída do Hotel com as bagagens a
bordo, com destino ao complexo do Ver-O-Peso. Acompanhados de guia local para conhecer um pouco dos Encantos do Pará, iniciaremos com uma
leve caminhada na Feira do Ver-O-Peso; é referência histórica, econômica e cultural do Estado do Pará, sendo composto pelo Mercado Ver-O-Peso,
praças e prédios tombados como: Mercados de Peixe e Municipal de Carne, Solar da Beira e portos de chegada e saída de mercadorias e pessoas.
Visita panorâmica no centro histórico, o Complexo Feliz Lusitânia - marco inicial da cidade de Belém, formado pelo Forte do Presépio e Casa das
Onze Janelas. Em seu entorno temos a Catedral da Sé e Igreja de Santo Alexandre. Visita ao Parque Mangal das Garças e ao Espaço São Jose
Liberto. Às 12h, seguiremos em direção ao Aeroporto para voo entre Belém e Macapá. Na chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
27/09/21 (13º Dia, Segunda) MACAPÁ – CITY TOUR: Café da manhã no hotel e posteriormente saída do hotel com transporte e guia local para
conhecer um pouco dos Encantos do Macapá. Iniciamos pela Fortaleza São José de Macapá, erguida estrategicamente na foz do Rio Amazonas,
em frente a cidade de Macapá, o Trapiche Eliezer Levy (um dos principais cartões postais do Amapá), que se trata de uma ponte reforçada de
concreto armado e passarelas de madeira, que adentra 336 metro no Rio Amazonas, a Casa do Artesão, onde se encontra o melhor do artesanato
amapaense, a Igreja São José, que é o monumento mais antigo de Macapá. Em seguida o Museu Sacaca, com uma área de 20 mil metros
quadrados, espaço verde, e ambientações voltadas à cultura do povo amapaense e, por último, o Monumento Marco Zero do Equador, construído
sobre a linha imaginária do Equador que divide a Terra em dois hemisférios. O Monumento Marco Zero do Equador conta com um obelisco de
aproximadamente 30 m de altura com uma abertura circular no centro, onde o sol incide na época do equinócio - fenômeno que acontece somente
nos meses de março e setembro. O complexo contempla ainda terraço, espaço para shows, além de salão para exposição, restaurante e loja de
produtos artesanais. Duração do tour em torno de 4 horas. Posteriormente, retorno ao hotel e restante do tempo livre. Hospedagem.
28/09/21 (14º Dia, Terça) MACAPA / CONEXÃO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no hotel, tempo livre para conhecer melhor a cidade
e em momento oportuno, desocupação dos quartos (check out) e traslado do hotel ao Aeroporto de Macapá para viagem aérea de retorno a Porto
Alegre/RS, com devidas escalas e conexões. Chegada a Porto Alegre/RS conforme voos confirmados no bilhete aéreo ou conforme quadro de voos
previstos. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE - SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-Bilhete aéreo em primeira classe e/ou executiva e bilhetes aéreos fora das datas do bloqueio e para embarcar em outras cidades.
-Noite adicional por problemas de saúde, greve, fenômenos meteorológicos adversos que impeçam o início, continuação ou finalização da viagem.

-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como incluídas, como wifi, lavanderia, telefonemas, etc.
-Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária para adiantar ou adiar a ida e ou volta.
-Gorjetas* para GUIAS, MOTORISTAS, Carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis, bem como nos aeroportos.
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados expressamente como serviços incluídos.
-Gastos com passaportes novos ou segunda via, vistos, vacina febre amarela e outras documentações para a viagem.
-Passeios e/ou eventos opcionais que passageiro opte por realizar fora da programação.
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O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE - SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Tíquete para viagem aérea em voo regular, classe econômica da cia. LATAM ou GOL para os trechos POA / CONEXÃO / MANAUS com taxas.
-Tíquete para viagem aérea em voo regular, classe econômica da cia. aérea AZUL ou LATAM para os trechos SANTARÉM / BELÉM, com taxas.
-Tíquete para viagem aérea em voo regular, classe econômica da cia. aérea TAM ou AZUL para os trechos BELÉM / MACAPÁ, com taxas.
-Tíquete para viagem aérea em voo regular, classe econômica da cia. aérea LATAM ou GOL para os trechos MACAPÁ /CONEXÃO/POA, com taxas.
-Tíquete para viagem Fluvial no Barco SÃO BARTOLOMEU VI, percurso regular BELÉM / SANTARÉM, SEM REFEIÇÕES em Cabines Suites.
-Tíquete para viagem/cruze Fluvial regular de BELÉM / ILHA DE MARAJÓ / BELÉM, com assistência de guia e traslados em veículos regulares.
-Traslados privativos de chegadas e saídas em destino em todos os pontos de embarques e desembarques com assistência de guia local.
-03 noites de hospedagem em Manaus, em apto standard, com café da manhã servido no restaurante do hotel.
-01 noite de hospedagem a bordo do Barco São Bartolomeu VI Manaus/Santarém, em cabine suíte com ar. Condicionado, sem café da manhã.
-04 noites de hospedagem em Alter do Chão, em apto standard, com café da manhã servido no restaurante do hotel.
-02 noites de hospedagem em Belém, em apto standard, com café da manhã servido no restaurante do hotel.
-01 noite de hospedagem na ilha do Marajó, em apto standard, com café da manhã servido no restaurante do hotel.
-02 noites de hospedagem em Macapá, em apto standard, com café da manhã servido no restaurante do hotel.
-City tour com transporte e guia local para conhecer os principais pontos turísticos de Manaus com visita interna do Teatro Amazonas.
-Tour fluvial com traslados e guia local para ver o Encontro das Águas, Comunidade Indígena, Interação com Boto, Museu do Seringal + almoço.
-Demais passeios fluviais e rodoviários em embarcações/veículos compartilhadas ou não com guia local, conforme programação dia a dia.
-Passeios rodoviários e caminhadas ecológicas com acompanhamento de guia local experto e conhecedor do Amazonas.
-Almoço no Parque Ecológico do Janauari (sem bebidas inclusas).
-Guia acompanhante, em tempo integral, desde Porto Alegre/RS a partir de 16 pessoas confirmadas no grupo.
-Bolsa pequena de viagem, etiquetas para as bagagens, necessaire e Seguro Viagem Nacional.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES »
O roteiro acima pode sofrer alterações devido a fatores climáticos, de acesso, disponibilidade de fornecedores ou outros que possam interferir na
segurança ou bem-estar dos viajantes. A programação acima é para aqueles turistas que buscam contemplar a natureza da Amazônia Brasileira, ver
vários Brasis dentro do Brasil, de forma a ter uma experiência completa numa única viagem, com serviços privativos (quando possível), muito conforto
e muita segurança.
VALOR PROMOCIONAL DO PACOTE POR PESSOA »
EM APTO DUPLO/TRIPLO STANDARD: R$ 8.890,00 com todas as taxas aeroportuárias e de portos fluviais.
EM APTO SINGLE (INDIVIDUAL) STD : R$ 10.590,00 com todas as taxas aeroportuárias e de portos fluviais.
Crianças de 0 a 2 anos paga somente a taxa de embarque (R$ 490,00), reconfirme esta política no ato da compra do pacote, pois poderá mudar.
Crianças de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
OBS. APTO TRIPLO Venda somente sob consulta de disponibilidade.
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1: À VISTA - Desconto de até 4% para esta modalidade de pagamento, podendo ser 1 pgto. no ato e saldo a 30 dias.
Opção 2: CHEQUES PRÉ-DATADOS - entrada de 20% com cheque/dinheiro e saldo em 09X através de para residentes no RS.
Opção 3: CARTÕES DE CRÉDITO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em 05X iguais no VISA / MASTER / AMEX.
Opção 4: BOLETO BANCÁRIO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em no máximo 6X, devendo estar quitado antes da viagem.
Valores e condições sujeitos à alteração sem aviso prévio, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1. Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2. Assinatura do contrato de viagem com as condições gerais em duas vias.
3. Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4. Para compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e do RG com ficha de autorização de débito assinada.
5. Pgto. Parcelado, entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com a assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
6. Em caso de cancelamento serão cobradas taxas e/ou penalidades de acordo com nossas condições gerais – contrato de viagem por adesão.
HOTÉIS CONFIRMADOS / PREVISTOS » (hotéis sujeitos a alterações por outros da mesma categoria e localização)
15/09 a 18/09 MANAUS – Hotel Quality - www.atlanticahotels.com.br
18/09 a 19/09 MANAUS / SANTARÉM - Barco São Bartolomeu VI - www.youtube.com/watch?v=k7k-73Fsums
19/09 a 23/09 ALTER DO CHÃO / SANTAREM - Hotel Mirante da Ilha - www.hotelmirantedailha.com.br
23/09 a 24/09 BELÉM - Hotel Bristol Umarizal - https://www.bristolhoteis.com.br/hotel-umarizal-belem/
24/09 a 25/09 ILHA DE MARAJÓ – Pousada dos Guarás - www.pousadadosguaras.com.br
25/09 a 26/09 BELÉM - Hotel Bristol Umarizal - https://www.bristolhoteis.com.br/hotel-umarizal-belem/
26/09 a 28/09 MACAPÁ - Hotel do Forte - www.hoteldoforte.com
VOOS PREVISTOS PARA BLOQUEIO DE GRUPO» (voos e Cia. aérea sujeito a alteração)
15/09/21 Voo LA 3287 Porto Alegre (POA) - São Paulo (GRU) 11:15 - 12:50
15/09/21 Voo LA 3356 São Paulo (GRU) - Manaus (MAO)
14:45 - 17:35
23/09/21 Voo AD 4852 Santarem (STM) - Belém (BEL)
15:05 - 16:30
26/09/21 Voo LA 3446 Belém (BEL) - Macapá (MCP)
14:40 - 15:30
28/09/21 Voo LA 3529
Macapá (MCP) – Brasilia (BSB)
16:05 - 18:55
28/09/21 Voo LA 3087
Brasilia (BSB) - Porto Alegre (POA)
19:45 - 22:20
Franquia de bagagem: 1 bagagem de mão + 1 bagagem despachada de até 23 kg (sujeito à alteração)
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 2h antes do horário de partida do voo por se tratar de viagem aérea em grupo.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem aérea dentro do território nacional deverão apresentar no embarque a Carteira de Identidade Civil (RG) ou qualquer outro
documento original (carteira de motorista, carteiras profissionais, carteira de trabalho) com foto recente e com validade em todo o território brasileiro.
Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias.

SEGREDOS DA AMAZÔNIA – AMAZONAS, PARÁ E AMAPÁ
MANAUS E SEUS ARREDORES - ENCONTRO DAS ÁGUAS DOS RIO NEGRO E SOLIMÕES - NAVEGAÇÃO COM BOTOS - INTERAÇÃO COM OS NATIVOS COM RITUAL INDÍGENA - NAVEGAÇÃO
DO RIO AMAZAONAS DE FERRY BOAT (BARCO) DE MANAUS A SANTAREM EM CABINES SUITES - DIAS LIVRES EM ALTER DO CHÃO - BELEM - ILHA DE MARAJÓ E MACAPA
15/09 a 28/09/2021 – 14 DIAS | AÉREO-RODO-FLUVIAL com GUIA ACOMPANHANTE DESDE PORTO ALEGRE/RS

DICAS PARA UM PASSEIO AGRADÁVEL E INESQUECÍVEL PELA AMAZÔNIA BRASILEIRA »
-Por conta do calor na região amazónica, use sempre roupas leves e claras, bem como chinelo ou similar nos pés.
-Durante toda a viagem é bom utilizar shorts, bermudas com sungas ou maiôs por baixo e camisetas; levar uma toalha;
-Filtro solar, óculos escuros, chapéus ou bonés e estar sempre de posse da máquina fotográfica.
-Se você utiliza lentes de contato, sugerimos que leve os seus óculos de sol para fazer os passeios pelas águas, por conta do vento forte;
-Cuidado com a desidratação, em lugares de muito calor beba bastante líquidos, procurando usar uma garrafinha. Evite copos descartáveis.
-Leia bem a programação sobre o transporte, hospedagem, passeios e normas de conduta ambiental dos locais a serem visitados.
-Conhecer e respeitar as regras gerais do lugar onde está hospedado é ser gentil com a comunidade e cuidar do meio ambiente.
-Seja responsável nos passeios, tenha sempre um saquinho para colocar seu lixo, ou então, coloque-o no lugar certo, o guia lhe orientará.
-Cada atitude de respeito ao ambiente pode ser repassada a crianças e amigos. Assim você amplia a rede de turistas responsáveis.
-Ao deixar o veículo e o hotel, verifique se não esqueceu nada, pois não se responsabilizam por objetos ou pertences esquecidos.
-Respeite o Guia e siga suas orientações, ele conhece toda a região, afinal, ele estudou para isso.
-Caminhe SEMPRE em grupo porque nos passeios ou paradas nas “lojinhas” poderão se perder;
-As plantas, rochas, galhos, flores, rosas fazem parte do ecossistema do local. Não as leve como lembrança.
-Respeite os horários. Faça a sua parte e BOA VIAGEM!
MAPA DO ROTEIRO »

