TOUR GASTRONÔMICO EM BELÉM – COM ALMOÇO
Saídas: Terça à Sábado
A proposta desse tour é proporcionar às pessoas, uma experiência única pela degustação de variados
sabores, tipicamente paraenses e pela vivência da história e da cultura, possibilitando a interação com as
pessoas que frequentam os locais visitados, como parte de seu cotidiano.
Saída do Hotel. O passeio começará pelo famoso Complexo do Ver-o-Peso (Mercado de Peixe, a feira e o
Mercado de Carne), onde você vivenciará o cotidiano do paraense que frequenta o local, conhecendo e
experimentando alguns dos sabores peculiares da região amazônica, como a castanha do Pará, as frutas
da estação (abricó, pupunha, cupuaçu, bacuri, entre outras), diversos tipos de farinhas, peixes e camarões
salgados, que são expostos na Feira. No Mercado de Peixes, você conhecerá as variadas espécies de
peixes da região in natura, (filhote, pirarucu, tamuatá, entre outros), em seguida visitaremos o mercado
de carne, com sua bela estrutura em ferro, que também faz parte do complexo do Ver-o-peso.
Continuando o passeio, você irá conhecer a loja da Cachaçaria Meu Garoto, onde é possível fazer
degustação e compra, das mais de uma dúzia de sabores de cachaças artesanais, dando um destaque
especial para a experiência inusitada do sabor que faz a boca “tremer”, a Cachaça de Jambu.
1º Opção - Em seguida, parada no restaurante “Lá em casa”, onde será servido o “Menu Paraense”, uma
deliciosa degustação de patinhas de caranguejo à milanesa, caranguejo refogado, salada de feijão
manteiguinha, molho de cebola ao leite de coco, iscas e farofa de pirarucu, maniçoba e pato no tucupi,
acompanhados de uma taça de refresco de cupuaçu e, de sobremesa, sorvete de fruta regional.
OU
2º Opção - Em seguida, iremos ao restaurante “Point do Açaí”, onde será mostrado o processo da
produção do “suco” do açaí, e, onde degustaremos uma típica refeição paraense de peixes e carnes, com
guarnição de açaí, podendo ser a “chapa mista paraense” ou a “chapa mista de peixes regionais”
acompanhada por açaí preto, farinha d’água e de tapioca, para sentir-se como um verdadeiro paraense.
O último lugar a ser visitado será a Estação das Docas, para conhecer as premiadas cervejas artesanais da
Amazon Beer, com os sabores das frutas locais e visitar a feirinha de artesanato, onde você encontrará
bombons recheados com doces de frutas regionais, biscoitos de castanha do Pará, entre outras
variedades de artesanatos. Finalizaremos o passeio na Sorveteria Cairu, conhecida como uma das
melhores sorveterias do Brasil, com uma seleção de mais de 50 sabores diferentes de sorvetes
preparados artesanalmente. Após o tour, retorno ao hotel.
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS
Tour Gastronômico em Belém Com Almoço
(Point do Açaí OU Restaurante Lá em casa)

Duração

07h

2 paxs

320,00

Valor por pessoa (R$):
3 a 5 paxs
6 a 10 paxs

300,00

225,00

A partir de 11

Sob Consulta

*válido até 30/12/18.

Observações:
- Mínimo de saída: 2 pessoas
- Horário de saída: As 08:00
atualizado em 14/04/18.

