Relax em Alter-do-Chão (Santarém)
Saídas Diárias - 03 dias/02 noites
Conhecida como “Pérola do Tapajós”, Santarém é a principal cidade do oeste paraense e uma das potências do
turismo do estado. Em frente à cidade, o encontro dos rios que não se misturam é primeiro espetáculo. De um
lado o rio Amazonas, com suas águas barrentas, e de outro o Tapajós, com as águas azul-esverdeadas. As águas
claras do Tapajós garantem muitos quilômetros de praias exóticas, entre elas está Alter-do-Chão.
1º DIA - .... / SANTARÉM / ALTER DO CHÃO
Embarque com destino a Santarém. Chegada e 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. Visitaremos também a Praça Mirante para observar o encontro das
águas. Após o passeio, traslado para Alter-do-Chão. Chegada e hospedagem. Tempo Livre.
2º DIA - ALTER DO CHÃO
Dia livre para aproveitar as belezas da praia de Alter do Chão. Em plena selva, às margens do rio Tapajós, uma
lagoa de água transparente e uma praia de areia branquinha fascina os visitantes. Não deixe de experimentar
um delicioso tucunaré na brasa com farofa paraense e açaí, em uma das barraquinhas na praia.
3º DIA - ALTER DO CHÃO/ ....
Manhã livre e em horário determinado traslado do hotel de Alter-do-chão ao aeroporto de Santarém para
embarque e retorno a 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;
 City tour em Santarém durante a chegada ou a
saída;

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;
Qualquer extra que não esteja indicado como incluído no
Programa.

Valor por pessoa:
HOTEL

SGL

DBL

TPL

CHD

Beloalter Hotel

R$ 1.583,00

R$ 961,00

R$ 840,00

R$ 513,00

CHD de:
4 a 6 anos

Mirante da Ilha

R$ 1.763,00

R$ 957,00

R$ 775,00

R$ 513,00

4 a 6 anos

Borari

R$ 1.577,00

R$ 881,00

R$ 743,00

R$ 513,00

4 a 6 anos

FORMAS DE PAGAMENTO:
✓ A vista, mediante transferência bancário;
✓ Entrada de 30% + 2x no cartão sem juros.

Passeios Opcionais: ( valor por pessoa)
Passeios Opcionais em Alter
Trilha e Subida Serra da Piraoca
Lago Verde
Flona c/Comunidade do Jamaraquá
Canal do Jari com ponta de Pedras

01 pessoa
187,00
320,00
1.248,00
1.173,00

mínimo de
02 pessoas
98,00
168,00
655,00
616,00

mínimo de
03 pessoas
80,00
140,00
525,00
504,00

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 Valores em Reais;
 Guia falando em português;
 Valores por PESSOA;
 Valores não válidos para carnaval, semana santa, Réveillon, feriados prolongados, eventos em geral e Sairé;
 Hotelaria sujeito à disponibilidade, em Apto. Standard;
 Política para criança (desde que acompanhada por 02 adultos pagantes): CHD 0 a 03 anos é cortesia.
 Os barcos poderão ficar ancorado em lugar seguro e abrigado, 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 07/01/2021. Considere cancelados todos os anteriores.
Validade: até Dezembro/2021
** Valores são referenciais e podem ser ajustados sem prévio aviso, devido à pandemia.

