ALTER-DO-CHÃO (PACOTE BORARI)
SAÍDAS DIÁRIAS - 04 DIAS/03 NOITES – PACOTE TERRESTRE
A beleza cênica dos rios Tapajós e Arapiuns tornou famosa a vila de Alter do Chão, especialmente durante o
período quando o rio Tapajós desce quase 10 m e aparece cerca de 100 km de praias de areias branquinhas
e a água doce e cristalina. Mas, além das praias, Alter tem outras belezas a oferecer, você poderá visitar
lagos, montanhas e florestas, tais como Lago Verde, Serra Piraoca e Floresta Encantada e a Ponta do
Cururu.
1º DIA - .... / SANTARÉM / ALTER DO CHÃO
Embarque com destino a Santarém. Chegada e traslado aeroporto de Santarém para Alter do Chão,
acomodação no hotel escolhido. Restante do dia livre.
2º DIA - ALTER DO CHÃO – Lago Verde / Serra Piraoca / Igapós e Igarapés / Floresta Encantada
e Ponta do Muretá ou Ponta do Cururu.
A saída do passeio será as 08:30 e o retorno previsto entre 18:00 e 18:30.
Após o café da manhã, iniciamos a travessia do Lago Verde em Lanchas (RABETA), cruzaremos o lago
verde, aportaremos na principal praia de Alter do Chão (Ilha do Amor). Iniciaremos nossa caminhada em
direção a Serra Piraoca, que é a principal elevação da região. Neste percurso, teremos a presença da
vegetação de cerrado, até começar uma subida íngreme, mas relativamente curta de aproximadamente 1
hora de caminhada, alcançaremos o topo da Serra de onde temos uma visão espetacular de 360 graus do
rio Tapajós, do Lago Verde com suas baias, do rio Amazonas ao norte e Alter do Chão ao Sul. Este é um
ponto de grande beleza cênica da floresta nacional do Tapajós. No retorno, novamente embarcados
navegaremos com destino a uma baia do Lago Verde (Igapó do Macaco) com parte da Selva que fica
submersa no período entre (Março a Agosto), a paisagem é belíssima, com possibilidade de visualização de
peixes e pássaros. Entre os meses de Setembro a Fevereiro a paisagem neste igapó é completamente
diferente temos os IGARAPÉS, e nascente com suas bacias de águas cristalinas, onde poderemos tomar um
bom banho de igarapé. O almoço será em um restaurante na Floresta Encantada (Almoço não incluso), após
o almoço faremos um breve descanso em rede, debaixo de uma boa sombra. Depois da cesta, adentraremos
em outra Selva inundada (Floresta Encantada), esta também é inundada só que mais densa e
com árvores de porte médio, neste lugar reina o silêncio de uma harmonia única. Na saída do Igapó
subiremos o rio Tapajós, para a comunidade de Pindobal. No fim da tarde embarcados faremos um passeio
no grandioso rio Tapajós até a Ponta do Muretá ou Ponta do Cururu, para contemplar o pôr-do-sol, junto
com os Botos Tucuxis e Cor de Rosa.
3º DIA - ALTER DO CHÃO
Dia livre. Sugerimos aproveitar as belas praias de Alter do Chão e compras nas lojas de artesanatos na vila.
4º DIA - ALTER DO CHÃO / SANTARÉM / ...
Em horário determinado traslado do hotel de Alter-do-chão ao aeroporto de Santarém para embarque e
retorno a origem.

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS

SERVIÇOS INCLUSOS:
 Hospedagem com café da manhã em
hotel escolhido;
 Traslado aeroporto de Santarém/hotel
em Alter do Chão/aeroporto Santarém;
 Passeios com Traslados hotel/ barco/
hotel.
 Condutor Guia, taxas nas comunidades,
água mineral, refrigerantes, bombons de
chocolates com recheio de Cupuaçu.

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS:
Passagem aérea;
Alimentação e bebidas em geral (minerais, alcoólicas e
refrigerantes), que não constem como inclusas no
programa;
 Passeios locais opcionais;
 Despesas de caráter pessoal;
Todo e qualquer extra que não esteja expressamente
indicado como incluído no Programa.

VALOR POR PESSOA:

HOTEL
Mirante da Ilha
Beloalter Hotel
Borari
Água Linda Hotel

R$
R$
R$
R$

Noite Extra POR PESSOA
HOTEL
Mirante da Ilha
Beloalter Hotel
Borari
Água Linda Hotel

SGL
2.731,00
2.425,00
2.485,00
2.153,00

SGL
327,00
231,00
250,00
146,00

R$
R$
R$
R$

DBL
1.435,00
1.393,00
1.333,00
1.185,00

DBL
185,00
172,00
153,00
107,00

R$
R$
R$
R$

TPL
1.306,00
1.349,00
1.263,00
1.107,00

R$
R$
R$
R$

CHD
717,00
696,00
666,00
592,00

CHD
7 anos
7 anos
7 anos
7 anos

TPL
145,00
158,00
131,00
83,00

FORMAS DE PAGAMENTO:
✓ A vista, mediante depósito bancário;
✓ Entrada de 30% + saldo em até 2x no cartão de crédito.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 Valores em Reais;
 Guia falando em português;
 Valores por PESSOA;
 Valores não válidos para carnaval, semana santa, Réveillon, feriados prolongados, eventos em geral e
Sairé;
 Hotelaria e valores sujeitos a disponibilidades e reajustes sem aviso prévio; Aptos Standard;
 Política para criança (desde que acompanhada por 02 adultos pagantes): CHD 0 a 03 anos é
cortesia.
 Os barcos poderão ficar ancorado em lugar seguro e abrigado, podendo ocorrer atrasos, caso os
rios Tapajós, Amazonas ou Arapiuns estejam agitados ou com tempestades, por motivo de segurança,
navegaremos somente depois da avaliação do tempo dos comandantes e condutores guias.
OBS.: Roteiro atualizado em 22/11/2019. Considere cancelados todos os anteriores.

Validade: até Junho/2019

