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SOBRE A VIAGEM
As praias de Alter do Chão têm areias branquinhas e a água doce e cristalina do Rio Tapajós. É lindo!
Mas, além das praias, Alter do Chão tem outras belezas a oferecer. A região oferece diferentes espetáculos.
O encontro do Rio Tapajós com o Rio Amazonas, quando as águas não se misturam; o Lago do Maicá, com seu espelho d'água e lindos pássaros; a Floresta
Nacional do Tapajós e suas comunidades ribeirinhas super acolhedoras...
A ilha do Marajó é uma ilha brasileira do estado do Pará, localizada na foz do rio Amazonas no arquipélago do Marajó.
Com uma área de aproximadamente 40 100 km², é a maior ilha do Brasil e também a maior ilha fluviomarítima do mundo. A cidade de Belém situa-se a sudeste
do canal que separa a ilha do continente.
" Quem ama a natureza, vai se encantar com esta viagem! "
ROTEIRO
1º Dia :
EMBARQUE
Embarque em Curitiba com destino a Manaus. Chegada ao Hotel no final da tarde, acomodação e noite livre.
2º Dia :
CITY TOUR MANAUS
Após café da manhã no hotel, City Tour, com Visita ao Teatro Amazonas, inaugurado em 1896; o qual é sem dúvida, um dos principais pontos turísticos de
Manaus. Símbolo da época da borracha, toda riqueza e grandiosidade desses tempos. Palácio Rio Negro, antiga sede oficial do Governo do Estado e belo
exemplo de arquitetura do período áureo da borracha (1890-1910). Visita ao museu do índio, da Congregação Salesiana, melhor lugar para compreender as
tradições, usos e costumes das populações indígenas do alto Rio Negro. Visita ao Mercado Municipal Adolpho Lisboa (caso seu restauro já esteja Concluído – em
Obras), de onde pode ser avistado o Porto Flutuante. Almoço (não incluído). A tarde Continuação do City tour até a Ponta Negra. Pernoite Hotel em Manaus.
3º Dia :
SAFARI AMAZÔNICO
Após café da manhã no hotel, sairemos para o Porto de onde iremos subir o rio Negro em direção à plataforma flutuante de interação com os botos. Neste ponto
quem quiser terá a oportunidade de nadar com esses animais incríveis e dóceis (não incluído). Seguiremos com destino a uma comunidade indígena para
participarmos de um ritual de apresentação e conhecermos um pouco sobre a cultura. Após desceremos o rio passando pela orla da cidade parada para almoço
(não incluído). À tarde iremos conhecer uma das plantas mais populares da região as vitórias régias caminhando sobre uma passarela de palafitas na selva.Visita
à feira de artesanato local e finalizando este dia como espetacular fenômeno Encontro das Águas dos Rios Solimões e Negro. Pernoite hotel Manaus.
4º Dia :
CACHOEIRAS E NATUREZA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
Após café da manhã no hotel, saída com destino à localidade de Presidente Figueiredo distante 106 km de Manaus, local onde floresta e cachoeiras conjugam a
harmonia da natureza exuberante pelo encontro da fauna e flora. No percurso pode-se observar o modo de vida rústico do caboclo em contraste com as grandes
fazendas produtoras de cupuaçu, deliciosa fruta da região e cana de açúcar. Chegando ao município visitaremos a Cachoeira de Iracema, nesse local existem
várias trilhas no meio da mata propiciando um contato direto com a natureza, podendo fotografar uma extensa variedade de plantas típicas. Depois de um almoço
regional (não incluído) visita a cachoeira do Santuário, uma das mais belas de Presidente Figueiredo. Pausa para descanso e banho de cachoeira para renovar as
energias. Retorno a Manaus. Pernoite hotel Manaus.
5º Dia :
MANAUS/SANTARÉM
Após o café da manhã no hotel deslocamento para aeroporto, embarque em vôo para Santarém. Após chegada breve city tour panorâmico pela cidade de
aproximadamente 01h30. Seguindo para pernoite em Alter do Chão. Areias brancas, águas de um azul intenso e transparente, vegetação que lembra uma mistura
de Amazônia e Cerrado, assim é a Vila Balneária de Alterdo Chão localizada na margem direita do Rio Tapajós a 35 km de Santarém. O distrito conhecido como
“Caribe Amazônico” é um dos destinos mais conhecidos no interior do Pará e atrai pela sua diversidade de cenários naturais: praias, ilha, serra e lago. Pernoite
em Alter do Chão.
6º Dia :
ALTER DE CHÃO
Dia livre para curtir o local ou realizar alguns passeios oferecidos no local (não incluídos no pacote). Trilha ecológica, passeio fluvial, apreciação dos botos,
visitação a lojas de artesanatos, banho de sol, degustação da culinária local e visita a famosa Ilha do Amor. Pernoite hotel Alter do Chão.
7º Dia :
ALTER DO CHÃO
Dia Livre em Alter do Chão. Pernoite hotel.
8º Dia :
SANTARÉM/ BELÉM
Às 4h30 da manhã saída de Santarém com destino a Belém. Após chegada, city tour por Belém passeio com parada e visita ao mercado do Ver-O-Peso, Basílica
de Nossa Senhora de Nazaré, Parque Zoo-Botânico do Museu Paraense Emílio Goeldi e passando pelos principais pontos turísticos de Belém, tais como: Teatro
da Paz, Estação das Docas, Catedral Metropolitana, Forte do Presépio e casarios da Cidade Velha (Complexo Feliz Lusitânia). Almoço e a tarde passeio pelos
furos e igarapés do Rio Guamá, com caminhada pela floresta, permitindo descobrir um pouco da flora e fauna da região, assim como, apreciar o dia-a-dia das
populações ribeirinhas. Pernoite hotel Belém.
9º Dia :
ILHA DE MARAJÓ
Às 06h00 haverá o traslado do hotel para o porto. Embarque às 07h00 com destino ao Marajó, chegada no Porto Camará prevista para 08h30 aproximadamente,
com aprogramação iniciando pela montaria em búfalo. Prosseguiremos a programação, visitando o Centro de Artesanato, Cerâmica e Curtume (centro de
artesanato de couro de búfalo). E por fim uma visita na paradisíaca praia do Pesqueiro, onde teremos um tempo para banho.Pernoite pousada em Marajó.
10º Dia :
BELÉM
Manhã em Marajó para outros passeios opcionais a definir. À tarde retorno a Belém. A noite sugerimos reunir o grupo para um jantar de enceramento (não
incluído – opcional) da viagem em um dos bares restaurantes da região e curtir a tradicional dança típica do Pará. O Carimbó. Pernoite hotel.
11º Dia:
BELÉM
Dia livre em Belém para passeios opcionais ou compras ou para descansar. Pernoite hotel.
12º Dia:

BELÉM/CURITIBA
Em horário a definir voo de regresso a Curitiba.
VALORES
R$ 6.580,00 + Taxas (R$190,00) - parcelamento em cheque ou boleto até 7 dias antes do embarque, valor por pessoa em apartamentos duplo ou triplo.
Ou 12 X R$ 585,00 + Taxas (R$190,00) = (Entrada + Taxas + 11 X Cartão)
ITENS INCLUSOS
Aéreos Curitiba/Manaus – Belém/Curitiba;
Aéreo Manaus/Santarém;
Aéreo Santarém/Belém;
4 pernoites em Manaus;
3 Pernoites em Alter do Chão;
3 pernoites em Belém;
1 pernoite em Marajó;
Transfer in/out hotéis;
City tour por Manaus;
Safari Amazônico;
Passeio a Presidente Figueiredo (entrada ás cachoeiras particulares R$ 10,00 cada);
Breve city tour em Santarém;
City tour em Belém;
Passeio a Ilha de Marajó;
Guias locais durante os passeios;
Guia Turismo durante todo o percurso (desde que grupo Mínimo 15 pagantes);
1 Mala despachada de 23kg e de mão de até 10 kg – por pessoa.
ITENS NÃO INCLUSOS
• Taxas de embarque = R$ 190,00;
• Refeições (almoços e jantares) aprox. R$ 720,00;
•Ingressos a atrações locais durante os passeios aprox.. R$ 250,00;
•Bebidas;
• Qualquer tipo de compra;
• Tudo que não estiver descrito nos itens incluídos.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Obrigatório portar o RG original ou CNH dentro da validade (Menores até 11 anos é possível portando a Certidão de Nascimento original);
Formas de pagamento: Depósito bancário, cartão débito/crédito e cheques (sob consulta).
Contas para pagamentos e informações comerciais das viagens: Clique aqui para visualizar.
Número mínimo de pessoas para realização da viagem: 20 passageiros pagantes.
Os horários e locais de embarque podem sofrer alterações e serão sempre reconfirmados;
Levar roupas confortáveis; Roupas de banho; Protetor solar; Tênis para caminhadas.
Levar dinheiro/cartão para as despesas extras.R
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