2

Sua aventura começa aqui!
(3 dias e 2 noites)

Descrição:
Iniciando às 8:30h, após seu café no seu hotel, levaremos os
turistas para porto, onde embarcamos para essa aventura no Rio
Negro, um rio que possibilita o maior número de atividades e de
belezas incomparáveis, com o grande diferencial que possui uma
baixa incidência de mosquitos.
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Dia 1
		

O passeio inicia passando por toda a orla de Manaus (Ponte

Rio Negro, bairros, centro histórico, Porto turístico, Mercado Adolfo
Lisboa, porto da Manaus, praia da Ponta Negra etc.), chegaremos
ao Encontro dos Rios Negro e Solimões (no encontro das águas
formando o Rio Amazonas) faremos uma parada para explicações
de suas características, curiosidades e fotos.
		

Continuaremos nossa aventura navegando um pouco pelo Rio

Amazonas em torno de 2 horas até o lago do parque lago Janauari,
onde paramos para nosso almoço e atividades na área, no caminho
passaremos por vários vilarejos com característica diferentes, suas
construções feitas em palafitas (casas construídas sobre troncos
altos fixadas ao chão) ou sobre troncos de madeira que são flutuantes,

Cruzeiro Amazônico

4

Nessa primeira parte do passeio vamos conhecer o Igapó, (área
de floresta que inunda durante parte do ano) caminhando por uma
passarela suspensa de madeira que nos leva ao lago das Vitórias
Régias (plantas aquáticas gigantes) ou navegando se a época que
estive inundada. Com sorte teremos a oportunidade de avistar e
interagir com animais livres na natureza como macacos, preguiças,
pássaros e outros, se na época a floresta estiver parte inundada
teremos a oportunidade de desfrutar dos pequenos caminhos entre a
floresta nesse bioma que se apresenta de forma tão diversa e depois
retornando para um delicioso almoço no barco.
Na parte da tarde viajaremos subindo o rio acima, além da cidade
de Manaus para o Rio Ariaú onde aportaremos para passar a noite.
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Dia 2
		
Pela manhã exploraremos a área em busca de vida selvagem e
pescaria de piranha, após o almoço iremos para o lago do Acajatuba, vamos
conhecer uma Família e ter uma experiência fantástica e o privilégio
de entrar na água e interagir com botos , animais dóceis e brincalhões
que depois de séculos envolvidos entre lendas e contos amazônicos,
despertava certo respeito, temor e distância entre algumas dessas
comunidades tradicionais, hoje chega a ser caçado por alguns pescadores
sem escrúpulo que os matam para usar como isca de peixe(Piracatinga)!
ou mortos quando rasgam as redes de alguns pescadores.

		
Vamos conhecer neste local projetos fiscalizados por órgãos
governamentais que os autoriza a desenvolver atividade de forma sustentável
de interação em ambiente natural dentro das normas estabelecidas por
eles, e por isso nos proporciona está experiência inesquecível de poder
entrar na água e interagir com esses animais que vivem livres na natureza,
vamos dentro da água acompanhar o tratador alimentá-los, neste local
conheceremos também o peixe Pirarucu, você vai ter uma experiência
única, a oportunidade de alimentar como uma espécie de pesca o peixe
Pirarucu (maior peixe com escamas de água doce do mundo!), usando uma
vara, barbante e um pequeno peixe que alimenta e servi de isca, mas sem
usar anzol, vai poder sentir está emoção sem machucar o peixe.
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Depois seguiremos o tour onde vamos conhecer outra Família
Cabocla que possuem próximo a sua casa várias árvores frutíferas
como a palmeira do Açaí e a Castanheira, mas principalmente
conhecer uma casa de farinha onde poderemos conhecer o recesso
artesanal da farinha de mandioca e até saborear uma tradicional
tapioquinha com café. depois retornaremos ao barco para nos
prepararmos porque durante a noite sairemos em nosso barco de
apoio para a focagem de jacaré e observa da vida noturna antes do
jantar.
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Dia 3
		
No terceiro dia bem cedo sairemos para realizar um trilha na
floresta onde poderemos sentir um pouco mais a experiência de caminhar
entre as árvores e conhecer várias espécies com a possibilidade de
encontrar alguns animais no caminho onde o guia explicará sobre a vida
na floresta, plantas e mostrará algumas técnicas de sobrevivência, depois
retornaremos ao barco.
		
Partindo de retorno para a outra margem do Rio Negro poderemos
observar as primeiras ilhas do arquipélago de Anavilhanas, iremos
visitar uma comunidade Indígena para conhecer parte de seu modo de
vida, assistir uma apresentação de seus rituais, usando instrumentos
musicais e danças tradicionais de sua cultura e também artesanato. Esta
comunidade originalmente oriunda das partes mais longínquas do alto
Rio Negro no Amazonas, contarão parte de sua história e lendas em uma
grande confraternização que ainda guarda grandes surpresas.
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Partindo de retornando a Manaus faremos uma visita

o Igarapé do Tarumã Mirim onde vc poderá ter uma imersão na
história do periodo áureo da borracha faremos uma a visita ao
Museu Seringal vila Paraíso (fechado na segunda-feira, mudamos
para uma para e banho na praia do Tupé) um lugar especial onde
você irá se sentir voltando no tempo e conhecendo um pouco
dessa época, tão importante para nossa história e poderá entender
melhor o desenvolvimento da cidade de Manaus.

		
17:00h,

Ao final do tour, com chegada à marina estimada entre
e dependendo de nosso tempo de passeio, condições

climáticas, regime do nível do rio, podemos também desfrutar de
praias. Você poderá registrar em fotos e vídeos, mas, principalmente
em suas lembranças de um dia incrível que jamais será esquecido e
também fará questão de compartilhar para todas as pessoas como
vem ocorrendo com nossos clientes que desfrutam desta Aventura
Ecológica na Amazônia.
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NOTAS:
•

Em nosso tour está tudo incluído, com exceção de bebida alcoólica, sendo
necessário levar dinheiro só para compra de artesanato se desejar!

•

Não haverão surpresas com pagamentos de taxas extras de serviços, bebidas
e visitação!

•

Barco: As características dependem do barco disponível na data, mas todos
eles contam com cabines com ar condicionado, banheiro privativo, roupas
de cama e outras comodidades.

•

Em nosso Barco você poderá ter a opção de dormir em rede ao ar livre na
área do convés superior!

•

Recomendamos trajes leves para banho, camisa de manga comprida, calça e
sapato fechado para caminhada na selva, chapéu, repelente para mosquito e
protetor solar.
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BENEFÍCIOS GARANTIDOS PELA AMAZON ECO ADVENTURES
1. Translados de ida/volta realizados pelos automóveis da própria companhia.
2. Não terceirizamos nenhum serviço em nosso tour, tais como piloteiros e
embarcações.
3. Não trabalhamos com preços diferenciados pagos pelos clientes em um
mesmo tour.
4. Nosso tour é “tudo incluso” com exceção de bebidas alcólicas, sendo
necessário também levar dinheiro para aquisição de souvenirs caso queira.
5. Não haverão surpresas com taxas ou custos extras para pagamentos de
serviços ou visitações.
NOTA: Nosso barco possui cabines com banheiros privativos a ar-condicionado,
mas você tem a opção de desfrutar das redes na área do deck superior.

INVESTIMENTO

NOTAS:
1. Este valor não corresponde à contratação de um barco privativo, mas sim
garantia de saída a partir de sua confirmação de reserva, estando aberto a
comercialização das outras vagas para venda.
2. A partir de 8 pessoas, as cabines podem ser compartilhadas. Podem haver
2 pessoas nelas. Camarotes particulares, por favor, pergunte pelo nosso
valor.
3. Crianças de 0 a 5 anos grátis (uma por família).
4. Crianças de 6 a 10 anos pagam apenas 50% (uma por família).
5. Solicitamos um depósito de 10% para fazer sua reserva, o saldo pode ser
pago durante o passeio.
6. Não devolvemos o valor do depósito.
O QUE LEVAR: Roupas leves, roupas de banho, camisetas de manga comprida,
calças longas, calçados fechados para caminhada na floresta, chapéu, repelente
e protetor solar.
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