BELÉM E ILHA DO MARAJÓ (SOURE)
SAÍDAS DIÁRIAS - 05 DIAS / 04 NOITES

Descubra mais da Amazônia Paraense neste roteiro com um city tour cheio de informações do patrimônio
histórico de Belém; embarque na cultura e tradição do belenense em um divertido passeio em barco regional,
pela orla da cidade ao entardecer; e viaje à ilha do Marajó, o maior arquipélago fluvio-marinho do mundo, com
hospedagem em Soure, a maior cidade da Ilha para vivenciar a cultura marajoara, seus búfalos e praias
belíssimas!
1º DIA – BELÉM (TRASLADO CHEGADA + PASSEIO FLUVIAL “ORLA AO ENTARDECER”)
Chegada em Belém. Traslado e acomodação no hotel escolhido.
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.
2º DIA – BELÉM / ILHA DO MARAJÓ
Hoje você irá conhecer o maior arquipélago Flúvio-marinho do mundo. A partir das 6:30h, o transporte passará
nos hotéis, fazendo os traslados para o terminal hidroviário com destino ao Marajó, a maior ilha em extensão do
Brasil. Sua viagem terá a duração aproximada de 02 horas navegando pelo estuário do rio Amazonas,
atravessando a Baía de Guajará, depois a Baía de Marajó até a chegada em Soure, onde ficaremos hospedados. O
seu condutor/guia estará pronto para assessorá-lo na chegada a ilha.
O horário de chegada está previsto para as 10:30h. Na sequência, faremos o check-in no Hotel Marajó e tempo
para almoço (não incluso) no restaurante do hotel, com cardápio típico da região.
Pela tarde, faremos a Rota Sol e Praia, uma visita ao Instituto Caruanas, do Marajó Cultura e Ecologia, para
sentirmos as energias da natureza e suas histórias ancestrais. Em seguida partiremos com destino à Praia do
Pesqueiro, banhada por águas do Oceano Atlântico e Rio amazonas, a 12 km do centro de Soure, com 03 km de
extensão de areia branca e águas cristalinas, na época do início do verão amazônico, que ocorre no período de
junho até início de dezembro. Pesqueiro é considerada entre grandes revistas, como uma praia para relaxar e
sentir o vento nos coqueiros e a brisa do mar.
3º DIA – ILHA DO MARAJÓ
Após o café da manhã, partiremos para Rota Cultural Marajoara: visita aos seguintes pontos: Igreja Matriz,
Curtume Arte e Couro Marajó (sandálias, bolsas, cintos e souvenir feitos a partir do couro do búfalo). Visitaremos
também o Ateliê do Artesão Ronaldo Guedes, artista contemporâneo, que reproduz peças baseadas nas diversas
etnias indígenas que habitaram o Marajó, além de peças em madeira coletada nas praias e manguezais. Em
seguida, partiremos com destino à Praia da Barra Velha, 03 km do centro de Soure, área ambiental extrativista
de natureza exótica e litoral costeiro; para se chegar na praia, iniciaremos uma caminhada pela praia coberta com
robustas árvores denominadas mangueiros, raízes aéreas e longas, sendo enraizadas na vegetação natural em
torno de uma antiga ponte que tem 300 mt de comprimento até a entrada principal da praia, um verdadeiro
paraíso, banhada pelo rio Amazonas e Oceano Atlântico, ainda pouco frequentada pelos banhistas, esconde uma
beleza sem igual, um cenário de manguezal e praia de areia fina no mesmo lugar.
4º DIA – ILHA DO MARAJÓ / SOURE / SALVATERRA / JOANES / BELÉM
Após o café da manhã, sairemos com destino ao município de Salvaterra, em uma travessia pelo rio Paracauary
(rio que faz divisa entre os municípios de Soure e Salvaterra) para conhecermos a Praia Grande. Em seguida,
partiremos para o vilarejo de Joanes, conhecido por ser o local escolhido pelos Portugueses para iniciar a
colonização dessa região, onde visitaremos as ruinas da igreja erguida pelos Jesuítas, o mirante natural sobre a
falésia, de onde se tem uma visão panorâmica da Baía de Marajó e a Praia de Joanes. Às 13:30h traslado para o
porto Camará, para embarque de retorno a Belém. O tempo de travessia será de aproximadamente de 2h.
Chegada em Belém prevista para às 16:30h e traslado para o aeroporto ou para os hotéis.
5º DIA – PARTIDA DE BELÉM (CITY TOUR + TRASLADO RETORNO)
Após o café da manhã no hotel, você fará um City Tour pela Cidade das Mangueiras, Belém do Pará. Neste passeio,
você conhecerá os pontos turísticos mais relevantes de nossa capital, entre eles: Basílica de Nazaré, Complexo do
Ver-o-Peso (feira, mercado e doca), Complexo Feliz Lusitânia (Catedral Metropolitana, Igreja de Santo Alexandre,

Forte do Presépio e Casa das Onze Janelas) e o Pólo Joalheiro. Duração: 4 horas. Em horário determinado, traslado
para o aeroporto.
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS
SERVIÇOS INCLUSOS:
•
BELÉM
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto;
- 02 noites de Hospedagem com café da manhã no
hotel escolhido;
- City Tour (4 horas);
- Passeio fluvial “Orla ao Entardecer” (1h30);
- Traslados hotel/porto/hotel (ida e volta do Marajó).

•
ILHA DO MARAJÓ
- Passagem em transporte fluvial regular (lancha) de ida
e volta à Ilha do Marajó;
- Traslados porto/hotel/porto;
- 02 noites de Hospedagem com café da manhã no
Hotel Marajó (Hotel de experiência familiar)
- Passeios descritos no roteiro.

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, para que o visitante possa
usufruir com tranquilidade todos os atrativos desse complexo turístico, como restaurantes, bares e lojas de
artesanatos, antes ou depois do passeio fluvial previsto.
- 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.
- A programação da Ilha do Marajó, pode ser alterada conforme número de passageiros, por condições climáticas
ou por mudanças no horário de transporte marítimo.
- O Município de Soure não dispõe de bancos interligados a rede 24 Horas;
- 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.
- Não incluso as Passagens Aéreas para Belém.
- Pacote não válido para o Período de Círio de Nazaré, Réveillon, eventos na cidade ou feriados prolongados.
- Os serviços na Ilha do Marajó não realizados pela “Scaffi Turismo Receptivo” e Valeverde Turismo.
- Cancelamento sem ônus, somente com antecedência de 10 dias do início da viagem. Após o período, não haverá
reembolso.
- Recomendações para Ilha do Marajó: Utilizar roupas leves; Sandália; Chapéu ou boné; Repelente; Protetor solar;
Roupas e toalhas de banho; Óculos de sol; Binóculos e dinheiro em espécie, pois em alguns lugares não aceitam
cartão de crédito. É sempre recomendado ingerir muito líquido e seguir uma alimentação leve antes dos passeios.
Máquina fotográfica é essencial!
Sobre o Hotel Marajó (Soure):
- Com boa acessibilidade, o Hotel está situado a apenas a de 500 metros do centro da cidade;
- Acesso Wi-Fi gratuito disponível em todas as áreas,
- Frigobar nos quartos,
- Ar condicionado,
- Ducha quente,
- Bar e restaurante com pratos típicos da região do Marajó,
- Amplo lounge interno e Área externa, com terraço e espaço para convivência,
- Piscina ao ar livre e Churrasqueiras
- Vigilância 24 horas
- 19 suítes, com diferentes configurações e que acomodam até 04 pessoas (No período da pandemia, o hotel está
confirmando somente 02 pessoas por apto);
- Importante: Pacote destinado a pessoas que realmente tenham interesse em conhecer a ilha do Marajó,
buscando novas experiências. Observar e conhecer um pouco da cultura e costumes da comunidade local e região,
assim como seu dia a dia. Tanto a região como os locais de visita são simples e alguns sem muita infraestrutura
turística.

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

