AVENTURA AMAZÔNICA EM ALTER DO CHÃO
C O M N AV E G A Ç Ã O N O S R I O S TA PA J Ó S & A R A P I U N S
• D E 2 2 A 2 8 D E A G O S TO D E 2 0 2 1 •
• 3 noites à bordo de um barco fechado exclusivamente para o nosso grupo! Iremos dormir em
redes, ancorados em praias desertas e paradisíacas. Uma imersão total a natureza, em semana
de lua cheia!
• Mergulharemos na cultura local visitando diversas comunidades ribeirinhas. Na praia de
Caracaraí, jantaremos a piracaia (assado de peixe na praia com os peixes mais apreciados:
tambaqui, pirarucu e tucunaré).
• Pernoite nas praias de Ponta Grande e de Cajutuba. Na comunidade de Jari veremos as
grandiosas Vitorias Regias e na comunidade de Maguari, caminharemos para ver a árvore
Sumaúma (maior árvore da Amazônia).
• 3 noites em Alter do Chão, em uma pousada completamente integrada a natureza. Passeios à
Serra da Piraoca, Ilha do Amor e Floresta Encantada.
22 de Agosto de 2021 • D o m i n g o
RIO DE JANEIRO / SANTARÉM
Em horário a ser determinado, apresentação no Aeroporto para embarque com destino à
Santarém. Chegada, recepção e traslado para a Alter do Chão. Hospedagem na Pousada Alter
(ou similar). A Pousada Alter fica às margens do Lago Caranazal, em frente da entrada da
Floresta Encantada. Por sua localização privilegiada permite que os hóspedes desfrutem dos
encantos da vila de Alter, mas que possam descansar em meio ao silêncio da floresta.
23 de Agosto de 2021 • S e g u n d a - f e i r a
POUSADA ALTER / COMUNIDADE DE COROCA / PRAIA DE PONTA GRANDE
Café da manhã na pousada. Pela manhã, traslado ao Centro de Atendimento ao Turista de Alter
do Chão, de onde o nosso barco partirá. Pela manhã, saída para a comunidade de Coroca (Rio
Arapiuns), para visita a criação de abelhas e de tartarugas em lago. À tarde, saída para praia de
Ponta Grande, onde pernoitaremos. Café, almoço e jantar incluídos.
24 de Agosto de 2021 • Te r ç a - f e i r a
COMUNIDADE DE SÃO MARCOS / PRAIA DE CARACARAÍ
Pela manhã, saída para a comunidade de São Marcos (Aproximadamente 15 minutos de
viagem) para a apreciação do artesanato local e passeio de canoa pelo igarapé da comunidade
(Paisagem exótica). A tarde, o passeio segue para a praia de Caracaraí. Pela noite, Piracaia
(assado de peixe na praia com os peixes mais apreciados: tambaqui, pirarucu e tucunaré). Café
da manhã, almoço e jantar incluídos.

25 de Agosto de 2021 • Q u a r t a - f e i r a
COMUNIDADE DE JARI / PRAIA DE CAJUTUBA
Pela manhã a viagem segue para a comunidade de Jari onde a paisagem natural predominante
é das Vitorias Regias (planta aquática com a maior folha do mundo). Depois a viagem segue
para a Praia de Cajutuba para pernoite. Café da manhã, almoço e jantar incluídos.
26 de Agosto de 2021 • Q u i n t a - f e i r a
COMUNIDADE DE MAGUARI / DESEMBARQUE / POUSADA ALTER
A viagem segue para a comunidade de Maguari no Rio Tapajós. Após a chegada, caminhada de
aproximadamente 2 horas, até a árvore Sumaúma (a maior árvore da Amazônia). Retorno
caminhando por 2 horas. A tarde, retornamos para Alter do Chão (Caribe Brasileiro) para pernoitar
na Pousada Alter. Café da manhã e almoço incluídos.
27 de Agosto de 2021 • S e x t a - f e i r a
POUSADA ALTER / ILHA DO AMOR / FLORESTA ENCANTADA
Café da manhã na pousada. Após o café da manhã, trilha até Serra da Piraoca e tempo livre na
Ilha do Amor. Amoço no restaurante Caranazal (não incluído). Pela tarde, passeio de canoa na
Floresta Encantada. A noite, podemos nos despedir de nossa viagem jantando no Restaurante Ty
Comedoria e Bar (não incluído)! Imperdível.
28 de Agosto de 2021 • S á b a d o
POUSADA ALTER / AEROPORTO DE SANTARÉM
Café da manhã na pousada. Em horário a ser determinado, traslado com destino ao aeroporto de
Santarém.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A EMBARCAÇÃO
Este é um passeio que, embora possua grande interesse turístico, possui problemas de
infraestrutura. O barco é extremamente simples. Para ingressar na viagem de barco o passageiro
deve estar predisposto a dormir em redes. Não há chuveiro elétrico, apenas energia para
iluminação e carregar celulares e câmeras fotográficas. A alimentação oferecida é regional e
simples, como: frutas, verduras, peixes e sucos. Não há sinal de celular nas comunidades.
Portanto, ficaremos durante o nosso trajeto sem comunicação de celular, porém há a possibilidade
de conseguirmos sinal Wi-Fi em alguns pontos. Esses fatos podem motivar certo grau de
desconforto. Por isso, o passageiro, deverá viajar prevido de certa “pré-disposição” que faça
aceitar as possíveis contrariedades da viagem.
VALORES DA PARTE TERRESTRE
VALORES EM REAIS

APTO DUPLO

APTO TRIPLO

APTO SINGLE

POR PASSAGEIRO

R$4.565,00

R$4.335,00

R$5.280,00

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
20% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto bancário. Taxas
pagas junto da entrada.

- LA 4551
- LA 3307
- LA 3316
- LA 3339

(22 AGO)
(22 AGO)
(28 AGO)
(28 AGO)

PREÇOS A PARTIR DE:

PARTE AÉREA SUGERIDA
Rio de Janeiro (SDU) / Brasilia (BSB)
Brasilia (BSB) / Santarem (STM)
Santarem (STM) / Brasilia (BSB)
Brasilia (BSB) / Rio de Janeiro (GIG)

06:25 / 08:15
09:40 / 12:15
14:55 / 17:30
20:30 / 22:15

R$ 793,40 + R$ 143,73 (TAXAS)

Tarifa em Classe Econômica, disponível em 04 de Março de 2021, sem bagagem incluída.
Parcelamento em até 04x sem juros no cartão de crédito. Taxas pagas na entrada. Sujeito à
disponibilidade e alteração no valor da tarifa pela Cia Aérea.
CONSULTE DISPONIBILIDADE E VALOR DO ACRÉSCIMOS PARA EMBARQUE EM OUTROS
AEROPORTOS.
HOTELARIA
• 3 noites em Embarcação (ou similar) em sistema de pensão completa;
• 3 noites na Pousada Alter (ou similar) com café da manhã.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Na Pousada Alter, acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da
manhã diário;
• No barco, acomodação em redário, com café da manhã, almoço e jantar incluídos (jantar no dia
do desembarque não incluído);
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.
• Traslados como mencionados no programa;
• Guia local em português acompanhando durante os passeios;
• Acompanhamento por coordenador durante a parte terrestre da excursão;
IMPORTANTE: O coordenador acompanha o grupo caso tenha um número mínimo de
passageiros.
• Seguro Viagem e Cancelamento GTANacional (ou similar) - Cobertura até R$18.000,00 (**Esta
opção é facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de não adquirir este Seguro – cujas
respectivas coberturas e condições estão expressamente previstas no pacote de viagem. O

cliente poderá optar, caso seja do seu interesse em adquirir plano com coberturas diferenciadas,
devendo, neste caso, nos consultar previamente sobre a possibilidade e respectivas condições)
• IMPORTANTE: Traslados aeroporto/hotel/aeroporto incluídos apenas para aqueles que
embarcarem nos voos sugeridos para o grupo (acima). Passageiros que optarem por voos
diferente dos acima não terão direito a traslados, que poderão ser adquiridos separadamente.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos;
• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por países para os quais o mesmo é
necessário
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries, doença,
acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
• A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte Terrestre
• Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte Terrestre
• A menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos acima
referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela agência perante
a EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do usuário.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br

