BELÉM, ILHAS & TRILHAS
SAÍDAS DIÁRIAS - 05 DIAS / 04 NOITES

Belém está localizada às margens da Baía do Guajará e cercada por inúmeras ilhas que formam
um verdadeiro colar verde-esmeralda. Entre tantas, destacam-se a Ilha do Combú, grande
produtora de açaí e a Ilha de Mosqueiro, a 70 km da capital, cercada por belas praias de rio.
Belém possui clima quente e úmido característico da região, com alto índice de chuvas. Neste
pacote você terá oportunidade de ter um contato mais próximo com a fauna e flora da Amazônia
através de interessantes passeios fluviais.
1º DIA – BELÉM (TRASLADO)
Chegada em Belém. Traslado e acomodação no hotel escolhido. Restante do tempo livre.
Sugerimos passeio à Vila de Icoaraci ou Parques Ecológicos.
2º DIA – BELÉM (CITY TOUR E PASSEIO FLUVIAL “ORLA AO ENTARDECER”)
Hoje 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. Ao término do passeio, 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 traslado ao ocal
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.
3º DIA – BELÉM (ILHA DO MOSQUEIRO)
Após o café da manhã, saída para passeio a Ilha do Mosqueiro, que fica em frente à Baía do
Marajó, a 80 km de Belém. A marca registrada das praias Mosqueirenses são suas águas doces,
formadas pela fusão de águas de várias baias, e com ondas tão volumosas quanto as de praias
oceânicas. Tempo livre para banho. Almoço não incluso. No final da tarde, retorno a Belém. Noite
livre para atividades individuais.
4º DIA – BELÉM (PASSEIO FLUVIAL “ILHAS E TRILHAS” OU “FUROS”)
Hoje, você fará um passeio fluvial para uma das ilhas próximas de Belém, onde terá a
oportunidade de estar em contato com a fauna e flora amazônica. Se este dia for sábado, o
passeio será o Ilhas e Trilhas, com duração de 6 horas. Se for outro dia da semana, será o passeio
Furos, com duração de 3 horas. Após o retorno do passeio, restante do tempo livre.
5º DIA – BELÉM (TRASLADO)
Dia livre. Se ainda der tempo, sugerimos como opcional, o passeio Parques Ecológicos, com visita
ao Museu Paraense Emílio Goeldi, o mais importante museu de pesquisas da Amazônia, ao Jardim
Botânico Bosque Rodrigues Alves e ao Mangal das Garças, com seus acervos e uma pequena
mostra da riqueza da fauna e flora da região (passeio operacionalizado diariamente, exceto às
segundas-feiras). Em horário determinado, traslado ao aeroporto.
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS
SERVIÇOS INCLUSOS:
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto
- Hospedagem com café da manhã no hotel escolhido;
- City Tour (4 horas);
- Passeio fluvial Orla ao Entardecer;
- Passeio à Ilha do Mosqueiro.
- Passeio fluvial Ilhas e Trilhas com almoço ou Furos sem almoço;

OBSERVAÇÕES:
- 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.
- Passeios base regular;
- 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.
- A Valeverde Turismo, reserva-se o direito de alterar a ordem da programação e horários, caso
necessário.
- Não estão inclusos os ingressos para museus e atrações visitadas durante os passeios deste
roteiro.

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

