BELÉM, SANTARÉM E ALTER-DO-CHÃO
Saídas Diárias - 05 dias / 04 noites
Conhecida como “Pérola do Tapajós”, Santarém é a principal cidade do Oeste paraense e uma das
potências do turismo no estado. Em frente à cidade, há o encontro dos rios que não se misturam: de
um lado o Amazonas, com suas águas barrentas, e de outro o Tapajós, com as águas azulesverdeadas. As águas claras do Tapajós garantem muitos quilômetros de praias exóticas, entre elas
está Alter-do-Chão, “O Caribe Amazônico”.
1º DIA – BELÉM (TRASLADO CHEGADA)
Chegada em Belém. Traslado e acomodação no hotel escolhido. Restante do tempo livre. Sugerimos
passeio opcional 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. 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.
3º DIA – BELÉM / SANTARÉM / ALTER DO CHÃO
Em horário determinado, traslado para o aeroporto para embarque com destino a Santarém. Chegada
em Santarém e traslado para Alter do Chão, chegada e acomodação no Hotel Beloalter. Restante do
dia livre.
Alter do Chão é uma rústica aldeia de pescadores a 35km de Santarém - a segunda maior cidade
Paraense, que vira um concorrido balneário quando as águas do rio baixam e deixam à vista um
cenário deslumbrante de praias de areia branca e águas transparentes.
4º DIA – ALTER DO CHÃO
Dia livre para aproveitar as belezas da praia de Alter do Chão, uma das 200 praias fluviais da
Amazônia, mas sem dúvida, a mais bonita de todas. Em plena selva, às margens do rio Tapajós, uma
lagoa de água transparente e uma praia de areia branquinha fascina os visitantes. Sugerimos como
opcional, passeios de dia inteiro “Lago Verde” ou “Canal do Jari com Ponta de Pedras e pôr do sol na
Ponta do Cururu”. À noite, sugerimos jantar em um dos muitos restaurantes na Praça central ou
simplesmente, ficar observando o movimento das pessoas na Praça, circundada por lojinhas e
barraquinhas de comidas típicas.
5º DIA – PARTIDA DE ALTER DO CHÃO (CITY TOUR EM SANTARÉM + TRASLADO RETORNO)
Pela manhã, já de malas prontas, saída para o City Tour em Santarém visitando os principais pontos
turísticos desta aconchegante cidade, entre eles: O Centro histórico, o Mercado Municipal onde se
comercializa todos os produtos da região como frutas, verduras, farinha, peixes e plantas medicinais,
lojas de Artesanato com peças em cerâmica marajoara, entre outras. E finalizaremos o passeio na
Praça Mirante para observar o encontro das águas. Duração: 3 horas. Após o passeio, traslado para o
aeroporto de Santarém. 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).

 SANTARÉM / ALTER DO CHÃO
- Traslados aeroporto / Alter do Chão / aeroporto;
- 02 noites de Hospedagem com café da manhã no
Hotel Beloalter;
- City Tour em Santarém (3 horas);

OBSERVAÇÕES:
- Pacote somente orçado, não reservado. Sujeito 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, em função
das proximidades dos hotéis oferecidos no programa e, pelo fato do visitante poder usufruir dos
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.
- 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 estão inclusos os ingressos para museus e atrações visitadas durante os passeios deste roteiro.
- Não incluso as Passagens Aéreas para Belém e Santarém.
- Pacote não válido para o Período de Círio de Nazaré, Réveillon, Sairé, 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;

