SERVIÇOS REGULARES

• A LT E R D O C H Ã O M U I R A Q U I T Ã •
4 dias | 3 noites
• MA R ÇO A DEZ EMBRO DE 2021 •
DIA 1
ALTER DO CHÃO
Chegada no Aeroporto de Santarém, recepção e traslado para
vila de Alter do Chão. Check-in no hotel e resto do dia livre.
Pernoite.
DIA 2
ALTER DO CHÃO (SERRA DA PIRAOCA, IGAPÓS E IGARAPÉS
E PONTA DO CURURU)
Café da manhã no hotel. Manhã livre. Em horário pré
determinado, saída para visita ao pequeno centro de Alter do
Chão e sua praia de águas transparentes. Faremos travessia de
canoa para a praia localizada entre Lago Verde e o rio Tapajós.
Iniciaremos nossa caminhada em direção a Serra da Piraoca,
que é a elevação principal da região (130m). Neste percurso
temos a presença da veg-etação de cerrado até começar a
subida íngreme, mas relativamente curta. Depois de uma hora
de caminhada, alcançaremos o topo da serra, onde teremos
uma visão de 360 graus do rio Tapajós que em alguns trechos
atinge uma largura de mais de 20 km, o Lago Verde com
inúmeras baias, o Amazonas ao norte e Alter do Chão ao sul.
Este é o ponto de grande beleza cênica da Floresta Nacional
do Tapajós, o retorno requer cuidado na descida. O por do sol
será contemplado na Ponta do Cururu, depois uma parada para
um banho nas águas do Tapajós. Retorno ao hotel e pernoite.
DIA 3
ALTER DO CHÃO
Café da manhã o hotel. Passeio conforme opções abaixo:
Opção 1: Lago Verde, Ponta de Pedras, Ponta do Jarí
Saída em barco regional ou lancha atravessando o Lago
Verde e adentrando no majestoso Rio Tapajos com destino
a comunidade de Ponta de Pedras. Parada para almoço e
após um breve descanso, seguindo de lancha até a Ponta do
Jarí, um canal natural de ligação entre o Rio Tapajós (águas
claras) e o Amazonas (águas barrentas). A Ponta do Jarí
é uma área inundada e dormitório de papagaios e garças.
Aqui observaremos sua revoada. Dependendo da época do
ano, é possível a observação de jacarés, macacos, iguanas e
preguiças. No retorno, parada para banho na Ponta do Cururu.
Retorno ao hotel e pernoite.
Opção 2: Floresta Nacional do Tapajós, Flona
Visita a comunidade de Jamaraquá, localizada dentro da Floresta
Nacional do Tapajós. A comunidade faz parte do projeto de apoio

ao manejo florestal sustentável da Amazônia, o passeio propicia
ao visitante conhecimento sobre a utilização dos recursos naturais
pelas populações ribeirinhas, (tradicionais). A comunidade vive da
produção de farinha de man-dioca, feijão e arroz para subsistência.
O couro ecológico (artesanal) é a nova fonte de renda, durante a
visita é possível conhecer todo processo de transformação do látex,
a comunidade de Jamaragua, uma das menores da Floresta Nacional
do Tapajós. Iniciaremos uma caminhada na Selva Amazônica de
mata primária (há 02 trilhas a 1ª com 2:30 de ida e volta e a outra
de 4:30), com árvores frondosas com mais de 30 mts de alturas. No
retorno podemos fazer uma canoagem no Igapó ou Igarapé, na volta
conheceremos várias praias lindíssimas. Após o por do Sol, retorno
ao hotel. Pernoite.

DIA 4
ALTER DO CHÃO
Café da manhã no hotel. Traslado para o aeroporto de Santarém
com destino a cidade de origem.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
ALTER DO CHÃO • Hotel Belo Alter (ou similar)
TEMPORADA

DUPLO

TRIPLO

QUÁDRUPLO

MARÇO A
A partir de
A partir de
A partir de
JUNHO DE
R$ 2.227,00
R$ 1.979,00
R$ 1.720,00
2021
*Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio (exceto feriados
prolongados), mínimo 2 pessoas.

VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
ALTER DO CHÃO • Hotel Belo Alter (ou similar)
TEMPORADA

DUPLO

TRIPLO

QUÁDRUPLO

JULHO A 20
A partir de
A partir de
A partir de
DE DEZEMBRO
R$ 2.292,00 R$ 2.038,00
R$ 1.773,00
DE 2021
*Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio (exceto feriados
prolongados), mínimo 2 pessoas.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
ALTER DO CHÃO • Pousada Alter (ou similar)
TEMPORADA

DUPLO

TRIPLO

QUÁDRUPLO

MARÇO A
A partir de
A partir de
A partir de
JUNHO DE
R$ 2.429,00 R$ 2.065,00
R$ 1.782,00
2021
*Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio (exceto feriados
prolongados), mínimo 2 pessoas.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
ALTER DO CHÃO • Pousada Alter (ou similar)
TEMPORADA

DUPLO

TRIPLO

QUÁDRUPLO

JULHO A 20
A partir de
A partir de
A partir de
DE DEZEMBRO
R$ 2.638,00 R$ 2.204,00
R$ 1.886,00
DE 2021
*Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio (exceto feriados
prolongados), mínimo 2 pessoas.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
ALTER DO CHÃO • Hotel Vila de Alter (ou similar)
TEMPORADA

DUPLO

TRIPLO

QUÁDRUPLO

MARÇO A
A partir de
A partir de
A partir de
JUNHO DE
R$ 2.548,00 R$ 2.326,00
R$ 2.082,00
2021
*Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio (exceto feriados
prolongados), mínimo 2 pessoas.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
ALTER DO CHÃO • Hotel Vila de Alter (ou similar)
TEMPORADA

DUPLO

TRIPLO

QUÁDRUPLO

JULHO A 20
A partir de
A partir de
A partir de
DE DEZEMBRO
R$ 2.642,00
R$ 2.418,00
R$ 2.172,00
DE 2021
*Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio (exceto feriados
prolongados), mínimo 2 pessoas.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Traslados regulares de chegada e saída
• Transporte local para os passeios com condutor/guia
• 3 noites de hospedagem com café da manhã em Alter do Chão
• 1 almoço com água mineral e refrigerante
• Taxas nas comunidades
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Passagens aéreas;
• Refeições não mencionadas como inclusas;
• Bebidas alcoólicas,
• Despesas de caráter pessoal
• Gorjetas
• Maleteiros
• Seguro Viagem
• Qualquer outro item que não esteja mencionado acima

FORMA DE PAGAMENTO
30% de entrada + 05x no cartão de crédito ou boleto bancário
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• A programação acima pode sofrer alterações devido a fatores
climáticos, de acesso, ou outros que possam interferir na segurança
ou bem estar dos viajantes.

• Para documentacão, preços atualizados, condições de
cancelamento e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso
prévio. Disponibilidade mediante ato da reserva.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS.

