Saída: 30 de Dezembro de 2017 (Sábado)
Duração: 06 noites
Cruzeiro: 04 noites
Manaus (Rio Negro, Igarapés, Três Bocas,
Focagem de Jacaré, Comunidade Indígena,
Praia Grande, Encontro das Águas).

tarde, faremos um belo passeio de lancha entre as
ilhas da região de Três Bocas que pertence ao
segundo maior arquipélago fluvial de água doce do
mundo. A vegetação das ilhas se reflete nas águas
escuras, produzindo um cenário ambiental surreal e
encantador. Nas margens dos canais, podem ser
vistos orquídeas, bromélias, tucanos e araras. Todas
as refeições a bordo incluídas.

01º DIA (30/12)|RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO MANAUS
Apresentação no aeroporto para embarque com
destino a Manaus. Chegada e traslado para o Hotel.
Hospedagem.
02º DIA (31/12)|MANAUS
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
pessoais ou compras. À Noite, ceia de Réveillon.
Acomodação.
03º DIA (01/01)|MANAUS - IBEROSTAR GRAND
AMAZON
Café da manhã e, em horário apropriado, traslado
até o Porto de Manaus para embarque no Cruzeiro
Iberostar Grand Amazon, navegando pelo Rio
Negro. Desfrutaremos de um dos mais belos pôr do
sol do Brasil ouvindo músicas clássicas no deck
superior. Será servido um drink de boas-vindas
oferecido pelo Capitão, com apresentação da
equipe de bordo e procedimento de segurança no
Salão Lua. No final do dia, iremos apreciar o
maravilhoso jantar no restaurante Kuarup.
04º DIA (02/01)| IBEROSTAR GRAND AMAZON
Após o café da manhã, aproveite para caminhar em
trilhas na região ou para desfrutar de passeio de
lancha pela região do igarapé Jaraqui. Na parte da

05º DIA (03/01)| IBEROSTAR GRAND AMAZON
Após o café da manhã, conheceremos comunidade
indígena no Rio Cuieiras e seu cotidiano, como a
casa de farinha (produção da farinha de mandioca).
Aproveite o artesanato deste local para levar uma
linda lembrança amazônica. Almoço a bordo. À
tarde, passeio em lancha e visita à casa do Caboclo
(população local) na região do Ariaú ou Pesca de

piranha na região do Ariaú. Ao fim do nosso dia, um
maravilhoso jantar a bordo e focagem noturna de
jacarés na região do Ariaú.
06º DIA (04/01)| IBEROSTAR GRAND AMAZON
Após o café da manhã, passeio de lancha na região
do Rio Ariaú, onde podem ser vistos aves e belas
paisagens iluminadas ao nascer do sol, local ideal
para realizar nossa pescaria de Piranhas.
Seguiremos para interação com os botos cor-derosa e visita à praia. Após almoço, visita ao Museu
do seringueiro. À noite, um belo jantar de gala e
show folclórico no salão Lua.
07º DIA (05/01)| IBEROSTAR GRAND AMAZON RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO
Após o café da manhã, conheceremos o famoso
passeio “encontro das águas”, onde o rio Negro e
Solimões se encontram, mas suas águas não se
misturam. Seguiremos em navegação pelo Rio
Negro até píer do porto de Manaus. Após
desembarque do Cruzeiro, saída para visitação
interna ao Mercado Municipal Adolpho Lisboa, em
estilo Art Noveau. O mercadão é um importante
centro de comercialização de produtos regionais
que mostra os hábitos, a cultura e as tradições do
povo amazônico. Seguimos para visita interna ao
Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, e um dos
principais pontos turísticos de Manaus, 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 áureo da
borracha. De lá, seguimos até o aeroporto para
embarque no voo de retorno.

O PROGRAMA INCLUI:
 Passagem aérea ida e volta em classe econômica
com saída do Rio de Janeiro ou São Paulo;
 Todos os traslados incluídos;
 City tour regular em Manaus;
 Ceia de Réveillon;
 02 noites de hospedagem com café da manhã;
 04 noites de cruzeiro em cabine externa no navio
Iberostar Grand Amazon com sistema All
Inclusive;
 Visitas a Igarapés, Passeios de lanchas,
comunidade indígena, interação com boto corde-rosa (conforme programação mencionada no
roteiro);
 Seguro de viagem com cobertura de R$ 6.000,00;
 Seguro de cancelamento de viagem de até
R$1.000,00.

VALORES DO PACOTE A PARTIR DE:
Em acomodação apartamento/
cabine dupla
Em acomodação apartamento/
cabine single
Taxas
Taxas de embarque
Taxa de Turismo
Taxas portuárias

R$ 6.895
R$ 8.998
R$ 60
R$ 80
R$ 120

Importante
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, com saídas do Rio de
Janeiro ou São Paulo.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamento
sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Não se
aplicam para o período de feiras, eventos,
feriados e datas especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo
deverão ser pagas localmente pelos passageiros
nos hotéis.

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 10 vezes sem juros, sendo entrada
de 30 % à vista e o saldo em até 09 parcelas nos
cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou em
cheques, com quitação até 10 dias antes do
embarque).
Entrada de R$ 2.062 + taxas de R$ 260,
e saldo em 09 parcelas de R$ 537
(com 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:
 Contrato da Transmundi preenchido e assinado;
 Identidade ou cópia do passaporte se for
estrangeiro.
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:
Manaus - Hotel Caesar Business Manaus
Cruzeiro Fluvial - Navio Iberostar Grand Amazon

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

