PACOTE MUIRAQUITÃ – ALTER DO CHÃO
SAÍDAS DIÁRIAS – 4 DIAS / 3 NOITES
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 do aeroporto de Santarém para Alter do
Chão, acomodação no hotel escolhido. À tarde, visita ao pequeno centro de Alter do Chão e sua
praia.
2º DIA - ALTER DO CHÃO – Lago Verde / Ponta de Pedras / Ponta do Jarí
Após o café da manhã inicio da travessia do Lago Verde, iremos ver o grandioso rio Tapajós,
cruzaremos em aproximadamente 2 horas, chegaremos 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, a revoada pode ser observada ao entardecer
ou amanhecer, dependendo do período do ano é possível à observação dos jacarés. Após a visita,
novamente embarcados, iremos visitar as Praias de Ponta de Pedras (antes parada para almoço
incluso), podemos aproveitar para um bom banho de praia de rio, a tarde o Pôr-do-Sol na Praia do
Cururu ou Muretá. Após o passeio, retorno para o Hotel.
3º DIA – ALTER DO CHÃO - Comunidade de Jamaraquá
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 mandioca, 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 em produtos ecologicamente correto.
A comunidade de Jamaraqua é uma das menores da Floresta Nacional de Tapajós. Em 1934 nascia
Belterra ou Companhia Ford Industrial do Brasil, subsidiaria da Ford Motor Company do
empresário Henry Ford, o projeto era transformar a região em maior produtora de látex do
mundo, no entanto, o contrabando de algumas sementes de seringas para a Ásia, provocou o
declínio da economia local. O modelo arquitetônico das cidades americanas ainda está presente
nas casas de madeira pintadas de verde e branco, Igreja Batista e a caixa d’água com sua
estrutura de ferro.
Iniciaremos uma caminhada na Selva Amazônica de mata primária (há 2 trilhas, a 1ª com 02:30
de ida e volta e a 2ª de 04:30), com árvores frondosas, com mais de 30 metros de altura, no
retorno podemos fazer canoagem no Igapó ou Igarapé. Retorno ao hotel ou Pousada.
4º DIA - ALTER DO CHÃO / SANTARÉM / ...
Em horário determinado traslado do hotel de Alter-do-chão ao aeroporto de Santarém para
embarque e retorno à cidade de 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;
 Passeio fluvial com Traslado hotel/
barco/ hotel.
Condutor Guia, taxas nas comunidades,
água mineral, refrigerantes, bombons de
chocolates com recheio de Cupuaçu. 02
Almoços regionais c/sobremesa (por
pessoa), conforme descrito no roteiro;

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

SGL
R$ 3.590,00
R$ 3.320,00
R$ 3.316,00
R$ 3.036,00

DBL
R$ 1.858,00
R$ 1.820,00
R$ 1.736,00
R$ 1.626,00

TPL
R$ 1.741,00
R$ 1.720,00
R$ 1.676,00
R$ 1.548,00

CHD
R$ 929,00
R$ 910,00
R$ 868,00
R$ 813,00

CHD
07 anos
07 anos
07 anos
07 anos

FORMAS DE PAGAMENTO:
 A vista, mediante depósito bancário;
 Boleto bancário parcelado – os serviços devem estar quitados com 30 dias antes da viagem.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 Valores em Reais;
 Guia falando português;
 Valores por PESSOA;
 Valores não válidos para carnaval, semana santa, feriados prolongados, eventos em geral e
Sairé;
 Hotelaria e valores sujeitos a disponibilidades e reajustes sem aviso prévio;
 Política para criança (desde que acompanhada por 02 adultos pagantes): CHD 0 a 03
anos é cortesia.
 Serviços somente orlados, não reservados. Sujeitos à disponibilidade no ato da
confirmação; Valores sujeitos à alterações sem aviso prévio;
 Os barcos poderão ficar ancorado em lugar seguro e abrigados, 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 27/06/2018. Considere cancelados todos os anteriores.

Validade: até 28/12/2018

