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Sua aventura começa aqui!

Descrição:

 Nossa aventura começa aproximadamente às 7:30h com os 

translados dos turistas em seus hotéis e transporte até à marina 

onde estão localizadas nossas lanchas.

 Nosso embarque é privado (na Marina Nilo). Embarcamos na 

lancha que será descida por um trilho como um trenzinho até a 

água,  equipada com coletes novos e com o grande diferencial saída 

com no mínimo três turistas e  máximo 10. Iniciamos a navegação 

para nosso tour que vai muito além da cidade de Manaus com várias 

paradas nos atrativos e navegando mais de 100 km entre Rio Negro 

e um pequeno trecho do Rio Amazonas. Vamos ter o privilégio de 

entrar na água e interagir com os botos, além de visitar comunidades 

tradicionais como índios e caboclos ribeirinhos a ordem da tour 

pode ser alterada mas será respeitado o cronograma.
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NOSSAS LANCHAS
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 Os botos,  ou golf inhos de água doce,  são animais dóceis e brincalhões que 

durante séculos,  habitaram o imaginário dos povos amazônicos,  envolvidos 

entre lendas e contos,  despertando certo respeito,  temor e distância entre 

algumas dessas comunidades tradicionais.   Hoje,  tragicamente chegam a 

ser caçados por alguns pescadores sem escrúpulo,  que os matam para usar 

como isca de peixe (Piracatinga) ou mortos quando rasgam as redes de 

alguns pescadores.
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  Vamos conhecer projetos de base comunitária  acompanhada e 

orientada por órgãos ambientais do governo Brasileiro, que os autorizam 

a desenvolver atividade de interação em ambiente natural de forma 

sustentável dentro das normas estabelecidas por eles, com isso, você pode 

ter esta experiência inesquecível de poder entrar na água em uma passarela 

submersa e acompanhar a interação o facilitador com esses animais selvagens  

que vivem livres na natureza. Acompanhados do tratador que participa 

deste projeto social de turismo sustentável nas comunidades ribeirinhas,  

vamos entrar na água e observar o tratador alimentá-los dentro das novas 

normas estabelecidas. com o intuito que eles não percam seus instinto de 

caça e continuem também buscando seu alimento de forma natural estão 

suspensas esta atividade as segundas,  quartas e sextas com exceções em 

dias de feriados.

  A comunidade indígena fica na outra margem esquerda do rio Negro, 

vamos conhecer parte de seu modo de vida, assistir uma apresentação de 

seus rituais, usando instrumentos musicais e danças tradicionais de sua 

cultura milenar veremos seu artesanato e outras curiosidades. Estes Índios 

originalmente oriunda das partes mais longínquas do alto Rio Negro no 

Amazonas entre Brasil, Colômbia e Venezuela. Contarão parte de sua história, 

lendas em uma confraternização que ainda guarda grandes surpresas.
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 Continuando nossa aventura descendo o Rio Negro, que a cada periodo do 

ano muda a silhueta das praias durante a época seca e na de cheia a dos  rios, 

quando a floresta estiver parte inundada, entre os meses de março a agosto. 

A caminho do lago Janauari teremos a oportunidade de desfrutar dos pequenos 

atalhos entre a floresta. Nesse bioma vamos mostrar a biodiversidade e conhecer 

o Igapó, área de floresta que inunda durante parte do ano.
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  Nesta região atracamos no restaurante flutuante para um delicioso 

almoço com tudo incluso: frutas, saladas, peixes, carne e frango, água, 

refrigerante e sucos de época (não incluído bebidas alcoólicas).  Depois 

faremos uma pequena caminhada em uma passarela de madeira de 

aproximadamente 200 metros para visitar o Lago das Vitórias Régias 

(plantas aquáticas gigantes). Com sorte, teremos a oportunidade de avistar 

e apreciar animais livres na natureza como macacos, que pedimos cautela 

e solicitar apoio e orientação do guia pois o contato com esses animais está 

expressamente proibido por determinação dos órgãos ambientais do Brasil.

  

  Continuaremos nossa aventura navegando dentro do lago Janauari, 

vamos observar no caminho um vilarejo com uma característica diferente, 

suas construções são feitas em palafitas (casas construídas sobre troncos 

altos, fixadas ao chão). Seguimos para o Lago do Catalão onde visitaremos 

outro vilarejo do mesmo nome que tem uma curiosidade: todas as suas 

construções são feitas em cima de troncos de madeira flutuantes (casas, 

escola, igrejas, etc). Neste local, faremos uma parada em um flutuante 

turístico que possui criação de várias espécies de peixes, em especial o 

Pirarucu.
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  Você vai ter uma experiência única: a oportunidade de fazer uma 

espécie de pesca do peixe Pirarucu (maior peixe com escamas de água doce do 

mundo), vai alimentá-los, usando uma vara e barbante e um pequeno peixe os 

alimenta que serve  de isca, mas sem usar  anzol. Você vai  poder sentir esta 

emoção sem machucar o Pirarucu.

  Um dos grandes momentos e tão esperado quando chegaremos ao 

Encontro dos Rios Negro e Solimões ou Encontro das Águas (a partir deste 

fenômeno passa a ter o único nome, Rio Amazonas), faremos uma parada para 

explicações de suas características, curiosidades e fotos do maior encontro de 

dois rios em todo o planeta. Vamos finalizar nosso tour retornando pela orla 

da cidade de Manaus para completar os mais de 100 km de tour, passando pelo 

Ponte Rio Negro, bairros, centro histórico, Terminal Hidroviário do Amazonas, 

Mercado Municipal Adolpho Lisboa, porto de Manaus, praia da Ponta Negra 

etc., com chegada à Marina estimada entre 16:30 hs.
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  Você poderá registrar em fotos e vídeos, mas, principalmente 

em suas lembranças um dia incrível que jamais será esquecido 

e com certeza também fará questão de compartilhar com outras 

pessoas como vem ocorrendo com nossos clientes que desfrutam 

desta Aventura Ecológica na Amazônia.

INVESTIMENTO:

R$ 350,00 / Pessoa
Crianças de 0 a 5 anos não pagam (uma por família).

Crianças de 6 a 10 anos pagam meia (uma por família).

Nota: Operamos com no mínimo três pessoas e no máximo 10 

pessoas.

Observação: Nas segundas, quartas e sextas os locais para nado com os botos 

estão fechados por determinação federal e o número máximo de pessoas na 

água para inteiração com os botos nos dias permitidos é de 10 pessoas. Por 

isso trabalhamos com grupos de no máximo 10 pessoas.
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Atenção! Faça estas cinco perguntas antes de contratar seu passeio com outra 

agência:

Qual o nome do  Barco e a capacidade máxima de passageiros?

Qual é o máximo de turistas neste tour?

Qual o nome do Guia que irá lhe acompanhar?

Quem está executando o tour é a mesma empresa de quem vc está comprando?

Pode apresentar os documentos que  comprovem que está regularizado nos órgãos 

oficiais e de turismo?

O CADASTUR e Alvará de Funcionamento são de extrema importância (se algo de 

errado ocorrer, para quem você irá reclamar e buscar seus direitos?).

Se não conseguirem responder essas perguntas, não contrate, você estará 

literalmente entrando em uma barca furada!

O QUE LEVAR: Trajes leves de praia toalhas e protetor solar. Evitar usar 
protetor solar e repelente antes de entrar na água para interação com botos. 
Lembrando que não recomendamos contato com animais silvestres pois não 
são animais domesticados e necessitam acompanhamento e instrução de 
pessoas autorizadas e capacitadas para tal e que tal prática pode acarretar 
molestamento de animais e sanções e multas por parte dos órgãos ambientais.

OBSERVAÇÕES:

Existem em Manaus pessoas e agências que oferecem tours parecidos bem mais 

barato, tenha o cuidado para não contratar piratas ou péssimos serviços. Tem que 

fazer no mínimo 4 perguntas para se precaver e não ser enganado,  também sem 

saber se serão repassados para barqueiros sem preparo e sem cadastro ou até 

mesmo correr riscos em seu tour, A maioria das agências não possuem barco e 

apenas fazem repasse para barcos grandes que podem ter até mais de 70 turistas 

e não ter guias preparados  para conduzir essa massa de pessoas.

A partir da data 16 de Maio do 2018, conforme solicitação dos órgãos ambientais 

responsáveis por coordenar a atividade de interação com os botos nas plataformas 

regulamentadas, estão suspensas essas atividades todas as segundas, quartas e 

sextas-feiras.

Os tours nestes dias da semana, são permitidos em outro local bem mais distante 

de Manaus e que podemos realizar desde que seja um pacote privativo e valor 

diferenciado. 
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