
 

 

PACOTE – DE MANAUS AO INCRÍVEL RIO AMAZONAS 
 

Período da viagem: de 15 a 21 de Novembro 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea Porto Alegre / Manaus / Porto Alegre com 01 mala de 23kg; 
 Traslado aeroporto / Hotel em Manaus; 

 01 noite de hospedagem em Manaus com café da manhã; 
 Traslado Hotel em Manaus / Porto; 

 Cruzeiro de/para Manaus a bordo do Grand Amazon; 
 Acomodação em cabine externa com varanda (Mandí); 
 Regime all-inclusive (refeições, bebidas e frigobar); 

 Utilização das instalações a bordo (piscinas, jacuzzi, academia, discoteca, etc); 
 Palestras sobre fauna e flora, pesca observação de animais, excursões de lancha e 

passeios pela mata; 
 Serviço de quarto; 

 Restaurantes com o melhor da gastronomia local; 
 Entretenimento variado com shows musicais, aulas de dança, artesanato e festas temáticas 

folclóricas; 
 Traslado Porto / Hotel em Manaus; 

 01 noite de hospedagem em Manaus com café da manhã; 
 Passeio às Cachoeiras de Presidente Figueiredo; 

 Traslado Hotel em Manaus / aeroporto; 
 Seguro viagem cobertura de R$ 18 mil para menores de 75 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ITINERARIO AEREO: 

 
ITINERÁRIO DIA A DIA 

 
1º Dia Manaus 
Chegada ao aeroporto de Manaus e traslado ao hotel. Resto do dia livre. Pernoite no hotel. 
 
2º Dia Manaus 
Café da manhã no hotel. Em horário combinado traslado ao porto de Manaus. 15:00 - Check-in no 
Porto de Manaus. 
18:00 - Partida. Navegação pelo Rio Negro. Pôr do Sol no terraço com música ambiente e 
inscrições na recepção, até as 20h, para as excursões do próximo dia. 
19:00 - Coquetel de boas-vindas oferecido pelo capitão no Salão Lua, com apresentação da 
tripulação, dos equipamentos a bordo e dos procedimentos de segurança. 
20:00 - Jantar no restaurante Kuarup. 
 
3º Dia Rio Negro 
Das 05:30 às 11:00 café da manhã continental no terraço ou das 07:00 às 09:00 café da manhã no 
restaurante Kuarup. 
08:00 - Excursão Matutina - Caminhada em trilhas na região dos Igarapés de Jaraqui, com 
observação da fauna e flora local ou Passeios em lanchas pela região dos Igarapés de Jaraqui. 
11:30 - Palestra “Introdução à Amazônia” no Salão Lua. 
12:00 - Visita à ponte de comando - Ponto de encontro na recepção. 
Das 12:00 às 14:00 - Almoço no terraço. 
12:30 - Entretenimento com a equipe de expedição no terraço. 
Das 13:00 às 14:30- Almoço no restaurante Kuarup. 
15:00 - Visita à ponte de comando - Ponto de encontro na recepção. 
16:00 - Palestra “Boto do Amazonas” no Salão Lua. 
17:00 - Excursão Diurna - Passeios em lanchas entre as ilhas da região de Três Bocas, que fazem 
parte do segundo maior arquipélago do mundo. 
Das 20:00 às 21:30 - Jantar no restaurante Kuarup. 
21:30 - Entretenimento com a equipe de expedição no terraço. 
 
4º Dia Rio Negro 
Das 05:30 às 11:00 café da manhã continental no terraço ou das 07:00 às 09:00 café da manhã no 
restaurante Kuarup. 
08:00 - Excursão Matutina - Visita a uma comunidade local do Rio Cuieiras para conhecer seu 
modo de vida, costumes e cultivos produzidos. Oportunidade para adquirir artesanato local. 
11:30 - Palestra “Peixes da Amazônia” no Salão Lua. 
12:00 Visita à ponte de comando - Ponto de encontro na recepção. 
Das 12:00 às 14:00 - Almoço no terraço. 
12:30 - Entretenimento com a equipe de expedição no terraço. 
Das 13:00 às 14:30-  Almoço no restaurante Kuarup. 
15:00 - Visita à ponte de comando - Ponto de encontro na recepção. 
16:00 - Excursão Diurna - Passeios em lanchas e visita à casa do Caboclo (população local) na 
região do Ariaú ou Pesca de piranha na região do Ariaú. 
19:30 - Entretenimento com a equipe de expedição no Salão Lua. 
Das 20:00 às 21:30 - Jantar no restaurante Kuarup. 
21:30 - Excursão Noturna - Focagem noturna de jacarés na região do Ariaú. 
 
5º Dia Rio Negro 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

3086 15 Nov 05:20 15 Nov 07:45 PORTO ALEGRE (POA) BRASILIA (BSB) 

 

3608 15 Nov 08:35 15 Nov 10:30 BRASILIA (BSB) MANAUS (MAO) 

 

3742 21 Nov 11:15 21 Nov 16:05 MANAUS (MAO) SÃO PAULO (GRU) 

 

3178 21 Nov 18:30 21 Nov 20:15 SÃO PAULO (GRU) PORTO ALEGRE (POA)



 

 

Das 05:30 às 11:00 café da manhã continental no terraço ou das 07:00 às 09:00 café da manhã no 
restaurante Kuarup. 
05:45 - Excursão Matutina - Despertar da Amazônia. Passeio matinal em lanchas na região do Rio 
Ariaú, onde podem ser avistadas aves e uma bela paisagem iluminada pelo nascer do sol. 
08:00 - Excursão Matutina - Passeio com observação de botos cor-de-rosa e visita à praia. 
11:30 - Palestra “Pássaros da Amazônia” no Salão Lua. 
12:00 Visita à ponte de comando - Ponto de encontro na recepção. 
Das 12:00 às 14:00 - Almoço no terraço. 
12:30 - Entretenimento com a equipe de expedição no terraço. 
Das 13:00 às 14:30- Almoço no restaurante Kuarup. 
14:30 - Excursão Diurna - Visita ao Museu do Seringueiro. 
Das 19:45 às 21:30 - Jantar de gala no restaurante Kuarup. 
21:30 - Show folclórico no Salão Lua. 
 
6º Dia Encontro das Águas / Manaus 
Das 05:30 às 08:00 café da manhã continental no terraço ou das 07:00 às 08:00 café da manhã no 
restaurante Kuarup. 
06:00 - Observação do Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões 
08:00 - Chegada ao Porto de Manaus e check out para desembarque. 
Traslado ao hotel em Manaus para deixarmos as malas. Saída com destino a cidade de 
Presidente Figueiredo, distante 107 km de Manaus, onde visitaremos corredeiras e cachoeiras, 
harmonia da natureza exuberante pelo encontro da fauna e flora. Almoço em restaurante local. 
Retorno e pernoite no hotel. 
 
7º Dia Manaus 
Café da manhã no hotel. Em horário combinado, saída para o aeroporto de Manaus para tomar 
seu voo de retorno. 

 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

MANAUS HOTEL GO INN 

CRUZEIRO  IBEROSTAR GRAND AMAZON 

 
VALORES: 

 

ROTEIRO 
VALOR P/ PESSOA EM 

INDIVIDUAL 
VALOR P/ PESSOA EM 

DUPLO 

DE MANAUS AO INCRÍVEL RIO 
AMAZONAS 04 NOITES DE CRUZEIRO 

R$ 7.040,00  

ou 12X de R$ 587.00 

R$ 4.918,00  

ou 12X de R$ 410.00 

 
Acrescentar R$ 270,00 de taxa de embarque e portuária por pessoa a serem pagas na entrada 

IMPORTANTE: 
** As gorjetas a bordo não estão incluídas. Os passageiros podem entregar as gorjetas em um 
envelope fechado ao capitão, que, segundo a tradição da Iberostar, distribuirá o valor entre todos 
os membros da tripulação. Recomendamos o mínimo de R$ 36,00 por pessoa, por dia; 
** Apresente-se no Salão Lua 10 minutos antes das saídas dos passeios e caminhadas; 
** Para as excursões/caminhadas sugerimos a utilização de protetor solar, repelente, calça 
comprida, camisa de manga comprida, calçado fechado (sem salto) e chapéu ou boné; 
** É proibido portar bebidas alcoólicas nos passeios ou fumar durante as caminhadas na floresta; 
** A programação está sujeita a alterações devido às condições climáticas e fenômenos da 
natureza; 
** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 
*** Valores em reais. 



 

 

 
Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x no ato (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 RG com menos de 10 anos de emissão em excelente estado de conservação. 
 Vacina de Febre Amarela 

 
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 
 
 


