NORTE DO BRASIL
COM GUIANA INGLESA
RECIFE / Boa Vista / Lethem (Guiana Inglesa) / Manaus / Presidente Figueiredo
/ Belém / Santarém / Alter do Chão / Belém / Macapá

14 a 30 de Janeiro de 2020
Programação:
1º DIA (14/01 – Terça-feira): RECIFE / BOA VISTA
Às _____ apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre para embarque ás _____ no vôo _____
com destino à Boa Vista (RO).
2º DIA (15/01 – Quarta-feira): BOA VISTA
Previsão de chegada às _____. Após desembarque, faremos traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Dia livre para atividades independentes. Pernoite
3º DIA (16/01 – Quinta-feira): BOA VISTA
As 09h. saída para city tour pela cidade de Boa Vista onde conheceremos os principais pontos turísticos da cidade como praça das
Águas e Portal do Milênio, Palácio da Cultura, Catedral, monumento ao garimpeiro entre outros. Retorno ao hotel a combinar.
Pernoite
4º DIA (17/01 – Sexta-feira): BOA VISTA / LETHEN (Guiana Inglesa)
As 08h. saída para tour de Compras na cidade mais próxima entre o estado de Roraima e a Guiana Inglesa, LETHEM – que fica logo
após a fronteira. A grande atração de Lethem é o turismo de compras, já que a pequena vila é repleta de lojinhas e pequenos
centros comercias que vendem de tudo, desde artigos de confecção a perfumes, e até alimentos. Retorno a Boa Vista para
acomodação. Pernoite
5º DIA (18/01 - Sábado): BOA VISTA / MANAÚS
Manhã livre para atividades independentes. Às 11h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de
Boa Vista para embarque às 13h.50min. no voo AZUL AD 5067 com destino à Manaus (AM). Previsão de chegada às 15h.15min.
Após desembarque, faremos traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
6º DIA (19/01 – Domingo): MANAUS
Às 08h. faremos city tour pelos principais pontos turísticos da cidade, onde visitaremos o Bosque da ciência, Jardim Botânico,
Adolpho Ducke, Zoológico do CIGS, Teatro Amazonas, Museu do Índio, entre outros. Programação noturna: Sugerimos ao grupo ida
a orla de Ponta Negra (Opcional não incluso no pacote)
7º DIA (20/01 – Segunda-feira): MANAUS
Às 10h. Sugerimos ao grupo passeio pelo Rio Negro saindo do Porto flutuante de Manaus onde observaremos a margem esquerda
do Rio Negro, a Cidade de Manaus, o igarapé de Educandos com suas casas em forma de palafitas, o Mercado Municipal, a feira
Manaus Moderna e os postos de gasolina e fábricas de gelo flutuantes. No Encontro das Águas os visitantes poderão acompanhar a
maravilhosa união das águas - rios Negro e Solimões para juntos formarem o rio Amazonas; e se derem sorte observar alguns Botos
Tucuxi (Sotalia Fluviatalis) e Botos Cor de Rosa (Inia Geoffrensis). Seguiremos para o Parque Ecológico do Janauary com a finalidade
de conhecer os igapós e igarapés em canoas motorizadas, observando a rica flora e fauna típica da região, em especial a exótica
Vitória Régia. (Passeio opcional – não incluso no pacote no valor de R$ 130,00). Durante esse passeio visitaremos a uma reserva
indígena para apreciarmos em loco os costumes e dia a dia de uma tribo local. Retorno ao hotel no final da tarde. Pernoite
8º DIA (21/02 – Terça-feira): MANAUS / PRESIDENTE FIGUEIREDO
Às 08h. saída com destino à cidade de Presidente Figueiredo, conhecida como a terra das Cachoeiras, com mais de 100 cachoeiras
catalogadas, de diferentes tamanhos e formato. Aproveitaremos o dia em passeios com contato com a natureza. Retorno a Manaus
no final da tarde.
9º DIA (22/01 – Quarta-feira): MANAUS / BELÉM
Em horário determinado, faremos traslado ao Aeroporto Internacional de Manaus para embarque em voo regular com destino à
Belém (PA). Após desembarque, faremos traslado ao Aeroporto / Hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Pernoite
10º DIA (23/01 – Quinta-feira): BELÉM
Às 09h. saída para city tour onde teremos a melhor oportunidade para conhecermos a cultura, a história e arte de Belém, visitando o
Museu Emílio Goeld, Centro Histórico, Mercado Ver-o-Peso, Museu de Arte, entre outros. Ao entardecer, sugerimos ao grupo
passeio (Opcional não incluso no pacote) pela orla de Belém. Embarcaremos em barco regional, para aproveitar o entardecer,

fazendo um agradável passeio fluvial pela orla de Belém. Com duração de 1h30min, a partir de nossa maior Avenida Fluvial: a Baía
do Guajará, você conhecerá a orla belenense navegando pelo rio Guamá, embalado com muita música ao vivo, brincadeiras,
apresentação de nossas danças folclóricas e guia acompanhante. Programação noturna: Estação das Docas. Pernoite
11º DIA (24/01 – Sexta-feira): BELÉM
Às 08h. saída para passeio a Vila de Icoaraci – maior centro de produção de cerâmica das culturas marajoaras, Tapajônicas e Maracá
com visitas as olarias onde conheceremos o processo de produção das peças de cerâmicas com oportunidade de compra com preços
acessíveis.
12º DIA (25/01 - Sábado): BELÉM / SANTARÉM / ALTER CHÃO
Em horário determinado, traslado para o aeroporto para embarque com destino a Santarém. Chegada em Santarém e traslado para
Alter do Chão onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Restante do dia livre. Alter do Chão é uma
rústica aldeia de pescadores a 35km de Santarém - a segunda maior cidade Paraense, que vira um concorrido balneário quando as
águas do rio baixam e deixam à vista um cenário deslumbrante de praias de areia branca e águas transparentes. Pernoite
13º DIA (26/01 – Domingo): ALTER CHÃO
Dia livre para aproveitar as belezas da praia de Alter do Chão, uma das 200 praias fluviais da Amazônia, mas sem dúvida, a mais
bonita de todas. Em plena selva, às margens do rio Tapajós, uma lagoa de água transparente e uma praia de areia branquinha
fascina os visitantes. Sugerimos passeio de dia inteiro “Lago Verde” ou “Canal do Jari com Ponta de Pedras e pôr do sol na Ponta do
Cururu” (opcional, não incluso no pacote). À noite, sugerimos jantar em um dos muitos restaurantes na Praça central ou
simplesmente, ficar observando o movimento das pessoas na Praça, circundada por lojinhas e barraquinhas de comidas típicas.
Pernoite
14º DIA (27/01 – Segunda-feira): ALTER CHÃO / SANTAREM (CITY TOUR) / BELÉM
Pela manhã, já de malas prontas, saída para o City Tour em Santarém visitando os principais pontos turísticos desta aconchegante
cidade, entre eles: O Centro histórico, o Mercado Municipal onde se comercializa todos os produtos da região como frutas, verduras,
farinha, peixes e plantas medicinais, lojas de Artesanato com peças em cerâmica marajoara, entre outras. E finalizaremos o passeio
na Praça Mirante para observar o encontro das águas. Após o passeio, traslado para o aeroporto. Ao chegarmos a Belém, faremos
traslado Aeroporto / hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
15º DIA (28/01 – Terça-feira): BELÉM / MACAPÁ
Manhã livre para atividades independentes. Às 11h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao aeroporto Internacional de
Belém (PA) para embarque às 13h.45min. no voo GOL G3 1678 com destino à Macapá (AM). Previsão de chegada às 14h.40min.
Após desembarque, faremos traslado Aeroporto / hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
17º DIA (29/01 – Quarta-feira): MACAPÁ
Às 08h. saída para city tour pelos principais pontos turísticos da cidade, iniciando pela Fortaleza de São José de Macapá – a maior
fortificação da América Latina construída pelos portugueses no período colonial e uma das sete maravilhas do Brasil. Após visita,
seguiremos para o Trapiche Eliezer Levi para uma bela caminhada de 360 metros rio a dentro no maior rio do mundo – RIO
AMAZONAS. Seguiremos passeio pela orla de Macapá passando pela arvore centenária “Samaúma” chegaremos ao Marco Zero do
Equador, onde teremos a experiência de pisarmos nos dois hemisférios ao mesmo tempo – Hemisfério Norte e Hemisfério Sul.
Finalizaremos nossa visita no Museu Sacaca, um dos mais belos museus a céu aberto do Brasil de 2 hectares e que mostra um pouco
da cultura do povo Amapaense. Retorno ao hotel no final da tarde. Pernoite
18º DIA (30/01 – Quinta-feira): MACAPÁ / RECIFE
Manhã livre para atividades independentes. Às 11h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto de Macapá onde
embarcaremos às _____ no voo ___________ com destino à RECIFE (PE). Previsão de chegada às _____. Fim dos nossos serviços

NOSSO PACOTE INCLUI:




Ônibus de turismo com ar;
Bilhete aéreo RECIFE / Boa Vista – Boa Vista /
Manaus – Manaus / Belém – Belém / Santarém /
Belém / Macapá / RECIFE;
16 diárias em hotel categoria turística; Serviço
de bordo;



Guia acompanhante e local.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
Extra de qualquer natureza que não esteja
mencionado neste roteiro.
Seguro viagem.

PREÇO POR PESSOA (PARTE AÉREA): - SUJEITO A REAJUSTE SEM PRÉVIO AVISO
R$ 2.820,00 + R$ 708,00 (taxas aeroportuárias) podendo ser parcelado em 06x de
R$ 470,00 nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard.
PREÇO POR PESSOA (PARTE TERRESTRE):
Apto duplo: R$ 6.500,00 ou 10x de R$ 650,00 (Cheque ou cartão);
Apto triplo: R$ 6.200,00 ou 10x de R$ 620,00 (Cheque ou cartão); *A excursão
poderá ser paga nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

