BELÉM – CULTURA, FÉ E NATUREZA
SAÍDAS DIÁRIAS - 05 DIAS / 04 NOITES

Neste roteiro, você vai conhecer uma cidade bem traçada, arborizada por seculares e
majestosas mangueiras, amplas praças, igrejas magníficas, museus e belos casarões históricos, além
da variedade da fauna e flora da região nos parques ambientais urbanos. A culinária, única
genuinamente brasileira, como o pato no tucupi e maniçoba, são imperdíveis de serem degustados.
Sua cultura, seu folclore, sua história, seus rios, furos, baias, ilhas, cheiros e sabores exóticos, um
povo hospitaleiro e conhecido pela fé na Padroeira da Amazônia são os atrativos que convidam você a
conhecer esta bela “Cidade Morena”.
1º DIA – BELÉM (TRASLADO CHEGADO)
Chegada em Belém. Traslado e acomodação no hotel escolhido. Restante do tempo livre. Sugerimos
conhecer a Estação das Docas, local onde se encontram ótimos restaurantes, artesanato local e
comida típica, tudo isso com a mais bela vista da baia do Guajará.
2º DIA – BELÉM (CITY TOUR 4H)
Após o café da manhã, sairemos para um City Tour pela cidade das mangueiras, o Portal de Entrada
da Amazônia: Belém do Pará. Neste passeio, você conhecerá os pontos turísticos mais relevantes de
nossa capital, entre eles: Basílica de Nazaré, Teatro da Paz, Complexo do Ver-o-Peso (feira, mercado
e doca), veremos ainda, o Complexo Feliz Lusitânia (Catedral Metropolitana, Igreja de Santo
Alexandre, Forte do Presépio e Casa das Onze Janelas) e Pólo Joalheiro (São José Liberto). Retorno
para o hotel ao término do passeio. Duração: 4h. Restante do tempo livre.
3º DIA – BELÉM (PASSEIO FLUVIAL AOS “FUROS”)
Após o café da manhã, vamos conhecer os Furos da Amazônia. Iniciaremos, percorrendo o rio
Guamá, com vista da orla fluvial de Belém, e o movimento de vários tipos de barcos, desde grandes
gaiolas e balsas até "popopos", como são conhecidas as embarcações dos ribeirinhos. Após alguns
minutos navegando, contornaremos a ilha do Combu, bem em frente a Belém, passaremos pelo Furo
do Benedito, onde você poderá desfrutar de uma beleza exótica. Faremos uma parada para uma
curta caminhada na floresta, onde você conhecerá a exuberante Amazônia paraense; seus diferentes
ambientes como floresta de terra firme, floresta de várzea e vegetação aquática, assim como a vida
singular e sem pressa do ribeirinho. Ao final do passeio, retorno ao hotel. Duração: 3h30.
Recomendações: Levar roupas adequadas para atividades externas, tênis, sandália (para relaxar no
barco), boné, repelente, protetor solar, dinheiro em espécie para compras, nestes locais não aceitam
cartão de credito.
Tarde livre. Sugerimos o passeio opcional à “Vila de Icoaraci”, maior centro de produção de cerâmica
Marajoara e Tapajônica e Maracá, com visita as olarias e lojas especializadas.
4º DIA – BELÉM (PARQUES ECOLÓGICOS E PASSEIO FLUVIAL “ORLA AO ENTARDECER”)
Após o café da manhã, saída para conhecer os Parques Ecológicos, onde visitaremos o Museu Zôobotânico Emilio Goeldi, Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves e o Mangal das Garças. Todos os
encantos da fauna e flora amazônica pertinho de você. Maravilhe-se com um dos mais importantes
ecossistemas do planeta. Duração: 4 horas. Retorno ao hotel.
17:00 - Apresentação no Terminal Fluvial de Passageiros, Porto Flutuante Amazon River, na Estação
das Docas para saída do passeio “Orla ao Entardecer”. Não está incluso o traslado ao local de
embarque, dependendo do hotel escolhido, pegue um táxi ou caminhe até lá.
17:30 - Embarque em barco regional, para aproveitar o entardecer, fazendo um agradável passeio
fluvial pela orla de Belém. Com duração de 1h30min, a partir de nossa maior Avenida Fluvial: a Baía
do Guajará, você conhecerá a orla belenense navegando pelo rio Guamá, embalado com muita
música ao vivo, brincadeiras, apresentação de nossas danças folclóricas e guia acompanhante
(Passeio operacionalizado diariamente, exceto às segundas-feiras). Para jantar, sugerimos as opções
gastronômicas da Estação das Docas.
5º DIA – BELÉM (PARTIDA)
Chegou a hora de arrumar as malas. Dia livre até o horário do traslado para o aeroporto Internacional
de Belém. Sugerimos como opcional, o passeio fluvial “Ilhas dos Papagaios”, com saída às 4 horas da
manhã, para contemplar a revoada de milhares de papagaios, em um espetáculo inesquecível e raro.
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS

SERVIÇOS INCLUSOS:
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto;
- 04 noites de Hospedagem com café da manhã no hotel escolhido;
- City Tour (4 horas);
- Parques Ecológicos (4 horas);
- Passeio fluvial Furos sem almoço (3h30min);
- Passeio fluvial Orla ao Entardecer (1h30min).

OBSERVAÇÕES:
- Pacote somente orçado, não reservado. Sujeitos à disponibilidade no ato da confirmação.
- Passeios base regular;
- Caso o dia programado no roteiro para o passeio fluvial Orla de Belém ao Entardecer, seja uma
segunda-feira, o mesmo será transferido para o dia seguinte.
- Os traslados de ida e volta para a Estação das Docas não estão incluídos nos pacotes, pelo fato do
visitante poder usufruir os atrativos desse complexo turístico, como restaurantes, bares e lojas de
artesanatos, antes ou depois dos passeios fluviais previstos.
- As atrações turísticas administradas pelo Governo do Estado do Pará, não são abertas à visitação
pública às segundas-feiras, neste caso será realizado um “City tour” panorâmico.
- Não estão inclusos os ingressos para museus e atrações visitadas durante os passeios deste roteiro.
- Todos os nossos passeios fluviais estão sujeitos a alterações nos trajetos, devido às peculiaridades
de nossa região como clima e marés. Sendo assim a Valeverde Turismo, reserva-se o direito de
alterar a ordem da programação e horários, caso necessário.
- Frequência do passeio aos Furos são as Segundas, Quartas e Sextas.
- Não incluso as Passagens Aéreas para Belém.
- Pacote não válido para o Período de Círio de Nazaré, Réveillon, eventos na cidade ou feriados
prolongados.
- Cancelamento sem ônus, somente com até 10 dias antes da viagem. Após o período, não haverá
reembolso.

FORMAS DE PAGAMENTO:
 À vista;
 Entrada de 30% + 3 vezes no cartão de crédito.

