
1° Dia - 08 Set - QUA - Caxias do Sul / Porto Alegre / 
São Paulo / Manaus: 
Saída de Caxias do Sul em ônibus de turismo com destino ao 
aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Embarque para São 
Paulo e conexão imediata para Manaus. Chegada, recepção e 
traslado para o hotel. 

2º Dia - 09 Set - QUI - Manaus:  
Café da manhã no hotel e saída em embarcação regular e guia local 
para uma interessante aventura. Navegaremos pelas águas do rio 
Negro até a plataforma do boto cor de rosa, animais símbolo da 
Amazônia. Na sequência, visita ao Museu do Seringal na Vila Paraíso, 
que retrata os tempos de glória do período da borracha. Continuação 
até uma comunidade para apreciar um ritual com danças e gestuais 
indígenas. Seguimos navegando até o Parque Ecológico do Janauari 
para um almoço regional (sem bebidas) em restaurante flutuante. A 
seguir, vamos admirar o encontro das águas dos Rios Negro e 
Solimões. No retorno, avistaremos a cidade de Manaus, alguns 
prédios históricos e as palafitas beira rio. Retorno ao píer e restante 
do tempo livre para explorar mais a cidade. 

3º Dia - 10 Set - SEX - Manaus: 
Café da manhã no hotel e saída para city tour pelos principais 
pontos turísticos da cidade. Visitaremos o Teatro Amazonas, 
inaugurado em 1896, símbolo da época da borracha, o Palácio 
Rio Negro, antiga sede oficial do Governo do Estado e exemplo 
de arquitetura do período da borracha (1890-1910). Visita ao 
Mercado Municipal Adolpho Lisboa, de onde pode ser avistado 
o Porto Flutuante. À tarde, continuação até a Ponta Negra. 
Retorno ao hotel e restante do tempo livre. 

4º Dia - 11 Set - SAB - Manaus / Santarém:  
Café da manhã no hotel. Traslado do hotel ao Porto de Manaus 
para embarque em Ferry Boat seguindo pelo Rio Negro até passar 
pelo “Encontro das Águas”. A partir daí, seguimos pelo Rio 
Amazonas, passamos e paramos por alguns minutos para 
embarques e desembarques em 4 cidades: Itacoatiara-AM, 
Parintins-AM, Juruti-PA, e Óbidos-PA. Durante este pequeno 
tempo, os vendedores locais aproveitam para vender lanches. 

Pernoite em cabine individual ou duplos; 
suítes com ar condicionado, banheiro 
privativo, sem refeições. Há refeitório 
no barco que serve pratos prontos para 
o café da manhã, almoço e/ou jantar. 

5º Dia - 12 Set - DOM - Santarém / Alter do Chão:  
A viagem fluvial continua pela imensidão do Rio Amazonas. Em 
alguns pontos a margem fica tão distante que quase some, já em 
outras, há ilhas no meio e enxerga-se água no outro lado, sem ser 
possível ver a margem, além de haverem outros rios que deságuam 
no Amazonas, aumentando ainda mais seu volume de água. 
Aproveite a viagem admirar a paisagem. Todas as refeições e 
bebidas por conta dos passageiros. Chegada em Santarém-PA, 
recepção e traslado a Alter do Chão, que é um distrito de Santarém, 
localizado na margem direita do Rio Tapajós. Chegada ao Hotel. 

6º Dia - 13 Set - SEG - Santarém / Alter do Chão:  
Café da manhã no hotel. Manhã livre para aproveitar a praia de 
água doce. À tarde, saída para visita ao pequeno centro de Alter 
do Chão e sua praia de águas transparentes. Faremos travessia de 
barco para a praia localizada entre Lago Verde e o rio Tapajós. 
Iniciaremos nossa caminhada em direção a Serra da Piroca, que é 
a elevação principal da região. Neste percurso, temos a presença 
da vegetação de cerrado até começar a subida íngreme, porém 
relativamente curta. 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 
baías, o Amazonas ao norte e Alter do Chão ao sul. Apreciaremos 
o magnífico pôr-do-sol e parada para um banho relaxante ao 
entardecer nas águas do Tapajós. Retorno ao hotel. 

7º Dia - 14 Set - TER - Santarém / Alter do Chão:   
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para desfrutar da 
beleza natural deste local, com areias brancas e águas 
cristalinas do lago formado pelo Rio Tapajós. Perfeito para 
relaxar e contemplar um cenário paradisíaco. Alter do Chão é o 
lugar ideal para aproveitar o ‘verão amazônico’, que acontece 
entre os meses de agosto a dezembro. Sugerimos assistir o luau 
da Piracaia, na praia, à noite. Trata-se de um ritual e jantar 
indígena, onde os descendentes dos índios Boraris, pescavam e 
assavam os peixes, enquanto dançam.  

8º Dia - 15 Set - QUA - Santarém / Alter do Chão:  
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades 
independentes. Aproveitar a praia da ilha do amor e a beleza 
natural deste local e seus arredores. Sugerimos passeio opcional 
à Comunidade Maguary e Comunidade Jamaragua, localizada 
dentro da Floresta Nacional de Tapajós. O acesso pode ser feito 
de 4×4 ou barco, conhecendo as praias de Pindobal ou Aramanai. 
A comunidade faz parte do projeto de apoio ao manejo florestal 
sustentável da Amazônia. O passeio propicia conhecimento sobre 
a utilização dos recursos naturais pelas populações ribeirinhas e a 
comunidade vive da produção de farinha de mandioca, feijão e 
arroz para subsistência. Durante a visita é possível conhecer todo 
processo de transformação do látex em produtos ecologicamente 
corretos. Posteriormente, visita a comunidade de Jamaraguá, uma 
das menores da Floresta do Tapajós. Retorno ao hotel. 
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9º Dia - 16 Set - QUI - Santarém / Belém:  
Café da manhã no hotel. Traslado do hotel ao aeroporto de 
Santarém para viagem aérea a Belém-PA. Chegada, recepção e 
traslado ao hotel. Restante do dia livre para começar a explorar a 
cidade. Belém foi fundada em 12 de janeiro de 1616 pelos 
portugueses, desenvolvendo-se às margens da baía Guajará 
(Paraná-Guaçu). É uma cidade histórica e portuária, localizada ao 
extremo nordeste da floresta amazônica, sendo a capital mais 
chuvosa do Brasil devido a seu clima equatorial.  

10º Dia - 17 Set - SEX - Belém / Ilha de Marajó / Joanes e Soure:   
Café da manhã no hotel. Translado do hotel com destino a cidade 
de Salvaterra, na Ilha do Marajó. Chegada à Ilha e início da visita à 
Vila Histórica e Praia de Joanes. A vila de Joanes possui ruínas do 
século XVIII. Saída para a cidade Soure. Seguiremos até a Praia do 
Pesqueiro com parada para banho. À tarde, visitaremos a Fazenda 
Mironga (compra de queijos), praia de Barra Velha, Cerâmica 
Marajoara e Curtume. Na continuação, saída da cidade de Soure 
para travessia à cidade de Salvaterra. Chegada e acomodação na 
Pousada dos Guarás. À noite, sugerimos jantar (não incluso) com 
show de carimbó no restaurante da pousada. 

11º Dia - 18 Set - SAB - Ilha de Marajó / Trilha Bacurizal / 
Porto de Camará / Belém:  
Café da manhã no hotel. Saída para uma caminhada em trilha na 
mata do Bacurizal até a praia deserta de São João. Retorno para 
montaria e fotos em búfalos e carroça. À tarde, saída da recepção 
da Pousada com destino ao Porto do Camará para embarque na 
lancha com destino a Belém. Chegada e traslado ao hotel. 

12º Dia - 19 Set - DOM - Belém / Macapá:  
Café da manhã no hotel. Saída com destino ao complexo do Ver-O-
Peso, para uma leve caminhada na Feira, referência histórica, 
econômica e cultural do Estado do Pará, tendo o Mercado Ver-O-
Peso, a praça e prédios tombados. Visita panorâmica no centro 
histórico, o Complexo Feliz Lusitânia, marco inicial da cidade de 
Belém, formado pelo Forte do Presépio e Casa das Onze Janelas. Em 
seu entorno temos a Catedral da Sé e Igreja de Santo Alexandre. 
Visita ao Parque Mangal das Garças e ao Espaço São Jose Liberto. 
Na continuação, traslado para o aeroporto para embarque em voo 
para Macapá. Chegada, recepção e traslado ao hotel. 

13º Dia - 20 Set - SEG - Macapá:  
Café da manhã no hotel e saída para conhecer um pouco dos 
Encantos do Macapá. Iniciamos pela Fortaleza São José de 
Macapá, o Trapiche Eliezer Levy, a Casa do Artesão, e a Igreja 
São José, que é o monumento mais antigo de Macapá. Em 
seguida o Museu Sacaca e, por último, o Monumento Marco 
Zero do Equador, construído sobre a linha do Equador que 
divide a Terra em dois hemisférios. O complexo contempla 
ainda terraço, espaço para shows, além de salão para 
exposição, restaurante e loja de produtos artesanais. Retorno ao 
hotel. 

14º Dia - 21 Set - TER - Macapá / São Paulo / Porto Alegre:  
Café da manhã no hotel. Tempo livre para últimos passeios. Em 
horário a ser determinado, traslado do hotel ao aeroporto de 
Macapá para viagem aérea de retorno a São Paulo e conexão 
imediata para Porto Alegre. Chegada, recepção e traslado em 
ônibus para Caxias do Sul e… 
      Até a próxima viagem. 

NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / Porto Alegre / Caxias em 

ônibus especial de turismo;  
- Passagem aérea com todas as taxas incluídas; 
- Hotéis categoria 3* e 4*, em aptos. duplos ou triplos, com 

meia pensão, exceto em Paris; 
- Transporte em ônibus de luxo, com ar condicionado; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat durante todo o período, 

acima de dez passageiros; 
- Seguro de viagem nacional e kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal; 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, aeroporto, 

fronteira, hotéis, etc…; 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

DOCUMENTAÇÃO PARA A VIAGEM: 
Carteira de identidade ou Carteira de motorista válida. 

Belém - PA
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VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

Apartamento:
POR PESSOA  

Duplo ou Triplo
POR PESSOA 

Individual

Parte Aérea  
e Terrestre: R$ 9.595,00 R$ 11.440,00

Pagamento: Entrada + Parcelas Entrada + Parcelas

CARTÃO R$3.375  5x R$ 1.245 R$4.030  5x R$ 1.485

BOLETO R$3.375  6x R$ 1.040 R$4.030  6x R$  1.235

CHEQUES R$2.485 9x R$   715 R$2.970 9x R$   945

Atenção: Todas as medidas preventivas  
contra a COVID-19 serão tomadas. 

NOTAS IMPORTANTES: 
- A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
- MAGNIFICAT TURISMO LTDA e ANDES TURISMO LTDA, na qualidade de operadores, declaram que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso e as “Condições gerais e Contrato de Serviços”, regulamentando os direitos e 

deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base os custos de operação do programa no dia 29/07/2020. Eventuais variações destes custos operacionais poderão 

determinar alteração do preço final do programa. Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.  
• Para as viagens durante ou pós-pandemia COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, para viajantes em grupo, aéreos, 

rodoviários ou marítimos, e sobre regras em estabelecimentos, como hotéis, restaurantes, museus, igrejas, etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e 
conforto a fim de garantir a melhor experiência.                                                                                                                                                                      Caxias do Sul, 29 de Julho de 2020.

http://www.magnificat.tur.br

