ROTEIRO DIA-A-DIA

GRUPOS TRANSMUNDI COM GUIA

RÉVEILLON AMAZONAS
CRUZEIRO IBEROSTAR GRAND AMAZON

Saída: 27 DE DEZEMBRO DE 2017
Duração: 06 noites
Cruzeiro: 03 noites
01º DIA (27/12) | RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO
Embarque com destino a Manaus. Chegada e
traslado para o Hotel Quality, de fácil acesso ao
Shopping e centro de Manaus. Restante do dia livre
para atividades independentes. Hospedagem.
02º DIA (28/12) |MANAUS
Café da manhã no hotel, e saída para passeio onde
veremos o boto cor de rosa. Teremos tempo para
interagir com estes adoráveis bichinhos e após
visitaremos o Museu do Seringal. Restante do dia
livre para atividades independentes. Hospedagem.

áureo da borracha. De lá, seguimos para visitação
interna ao Mercado Municipal Adolpho Lisboa, em
estilo ArtNoveau. O mercadão é um importante
centro de comercialização de produtos regionais
que mostra os hábitos, a cultura e as tradições do
povo amazônico. Embarcaremos no Cruzeiro
Iberostar Grand Amazon, e a tarde iniciaremos
nossa navegação pelo Rio Solimões. Aprecie um
lindo pôr do sol no terraço com música ambiente.
Inscrições na recepção, até às 20h, para as
excursões do próximo dia. Às 19 horas será servido
um coquetel de boas-vindas oferecido pelo capitão
no Salão Lua, com apresentação da tripulação, dos
equipamentos a bordo e dos procedimentos de
segurança. Jantar no restaurante Kuarup.

03º DIA (29/12) | MANAUS IBEROSTAR GRAND
AMAZON
Café da manhã no hotel, e em horário oportuno
saída para city tour. Apreciaremos o charmoso
calçadão da Ponta Negra, orla beira rio do bairro
mais nobre da cidade. Seguimos ao centro para
visita interna em um dos principais pontos turísticos
de Manaus, o Teatro Amazonas, inaugurado em
1896, símbolo da época da borracha, onde toda
riqueza e grandiosidade estão reveladas em seus
corredores, salões e obras de arte. De lá, pode-se
apreciar o belíssimo prédio do Palácio da Justiça do
Amazonas e o encantador Largo de São Sebastião.
Nosso passeio prossegue no centro com visita
panorâmica para contemplar a beleza dos prédios
históricos, exemplos arquitetônicos do período
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04º DIA (30/12) | IBEROSTAR GRAND AMAZON
Café da manhã a bordo, e excursão matutina em
lancha com visita a casa do Caboclo na região do
Lago Janauaca para conhecer seu modo de vida,
costumes e os cultivos locais. À bordo haverá
palestra sobre as frutas da Amazônia. O almoço
será servido no Tucano Grill ou Kuarup. À tarde
entretenimento com a equipe de bordo. Às 15h
faremos visita à ponte de comando. Às 16h será
feita excursão da tarde em lancha visitando a região
de Manaquiri para observação da fauna e flora
local, ou pesca de piranha na mesma região. A noite
teremos entretenimento a bordo e jantar no
restaurante Kuarup. Focagem noturna de Jacaré.
05º DIA (31/12) | IBEROSTAR GRAND AMAZON
Café da manhã a bordo, e bem cedo, às 05h45,
excursão matutina, despertar da Amazônia. Passeio
em lanchas na região de Manacapuru, onde podem
ser avistadas aves e uma bela paisagem iluminada
pelo nascer do sol. Às 08h mais uma opção de
excursão com caminhada pela selva na mesma
região. A bordo, palestra “Povos e cultura da
Amazônia”. Almoço e entretimento a bordo. Às 16h
será feita excursão da tarde em lancha com visita a
uma casa flutuante, uma ótima oportunidade de
conhecer o artesanato local e fazer uma pequena
caminhada na região do Lago Janauari. No início da
noite partiremos em direção a Ponta Negra, música
ao vivo e entretenimento a bordo. Jantar de Gala no
restaurante Kuarup. No terraço, música ao vivo
retro. Será uma noite muito agradável e animada
para finalizar seu ano de 2017 e iniciar 2018 em
perfeita harmonia com a natureza. A meia noite
terá vista da queima de fogos na cidade de Manaus
e distribuição de uvas da sorte.
06º DIA (01/01) | IBEROSTAR/MANAUS
Café da manhã a bordo, e bem cedo encontro das
aguas dos Rios Negro e Solimões. Desembarque às
08h30 e traslado ao Hotel Quality. Restante do dia
livre. Hospedagem.
07º DIA (02/01) |MANAUS
Café da manhã no hotel, e em horário oportuno
traslado ao aeroporto para embarque de retorno.
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O PROGRAMA INCLUI:
• Passagens aéreas de ida e volta.
• Todos os traslados privados.
• City Tour regular em Manaus.
• 03 noites de hospedagem no Hotel Quality Hotel
Manaus com café da manhã.
• 03 noites de Cruzeiro em cabine externa no
Navio Fluvial Iberostar Grand Amazon com
sistema All Inclusive.
• Guia local em Manaus durante os traslados,
passeios e city tour em Manaus.
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• Seguro de viagem com cobertura de R$ 6.000,00.
• Seguro de cancelamento de viagem de até R$ 1.000,00.
• Kit de viagem Transmundi.
VALORES DO PACOTE:
Em acomodação dupla
Em acomodação individual
Taxas
Embarque Aeroporto
Taxa Portuária
Taxa turismo
Importante

R$ 6.295
R$ 8.498
R$ 57
R$ 120
R$ 60

• Preços por pessoa, em acomodação dupla, com
saídas do Rio de Janeiro ou São Paulo.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamento sujeito a
reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam para o
período de feiras, eventos, feriados e datas
especiais.
• As Gorjetas do Navio Iberostar Grand Amazon são
no valor de R$ 36, por pessoa/noite, pagas
diretamente na recepção do navio.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Sugerimos a utilização de protetores solar e
repelentes.
Para caminhadas utilizar calças compridas, camisas
de mangas compridas e calçados fechado (tênis).
Chapéu ou boné.

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 11 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 10 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 01 mês anterior ao
embarque).
Entrada de R$ 1.885,00 + taxas de R$ 237,
e saldo em 09 parcelas de R$490,00.
(base em acomodação dupla).
*Para todos os suplementos, pagamento com 30%
de entrada, à vista, e o saldo em até 09 parcelas
iguais, sem juros.
NECESSÁRIO:
• Identidade para brasileiros ou cópia do
Passaporte para passageiro estrangeiro;
• Contrato da Transmundi preenchido e assinado.
OBSERVAÇÃO:
– Sugerimos como opcional, tomar a vacina contra a
febre amarela. Sendo ainda com no mínimo 10 dias
de antecedência da viagem.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Quality Hotel Manaus
Cruzeiro Fluvial Iberostar Grand Amazon

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!
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