
CRUZEIRO PELO AMAZONAS – RIO SOLIMÕES
Iberostar Grand Amazon

27 de junho a 01 de julho 2019 – 05 dias

ROTEIRO
27/06 (quinta-feira) – PORTO ALEGRE/MANAUS
Embarque em Porto Alegre às 06:20 e chegada em Manaus às 16:05. Transfer para o hotel em Manaus.
Acomodação e restante do dia livre para descanso.

28/06 (sexta-feira) – MANAUS
Café da manhã no hotel. Em horário combinado, traslado ao porto para embarque no navio Iberostar 
Grand Amazon. Acomodação nas cabines. Em seguida apresentação dos procedimentos de segurança e 
coquetel oferecido pelo capitão do barco. Jantar e tempo livre.

29/07 (sábado) – LAGO JANAUACÁ E MANAQUIRI
Passeio em lanchas e visita a casa do Caboclo (população local) na região do lago Janauacá, para conhecer 
seu modo de vida, costumes e os cultivos da localidade. À tarde, Passeio de lancha na região de Manaquiri
para observação da fauna e flora local ou Pesca de piranha na região de Manaquiri.

30/07 (domingo) – MANACAPURÚ
Despertar da Amazônia. Passeio matinal em lanchas na região do Manacapurú, onde podem ser avistadas
aves e uma bela paisagem iluminada pelo nascer do sol. Retorno ao navio e café da manhã. Em seguida,
passeio em lanchas na região do Manacapurú ou Caminhada pela selva na região do Manacapurú. Almoço
e à tarde, passeios em lanchas, visita a uma casa flutuante, oportunidade de conhecer o artesanato local e
fazer pequena caminhada na região do Lago Janauari. À noite, jantar de gala com show folclórico.

01/07 (segunda-feira) – MANAUS/ PORTO ALEGRE
Café da manhã no navio. Chegada em Manaus e desembarque. Transfer para o aeroporto e saída às 16:05
e  chegada  em  Porto  Alegre  às  23:25.  Fim  da  nossa  viagem.  Esperamos  te  rever  numa  próxima
oportundiade. 



O PA COTE INCLUI:
 Passagem aérea com a GOL desde Porto Alegre

 01 noite no hotel Quality Hotel Manaus com café da manhã – Período: 27/06 a 28/06

 Traslado Regular Aeroporto/ Hotel

 Traslado Regular Hotel/Porto

 Traslado Regular Porto /Aeroporto

 Seguro Viagem

VOOS PREVISTOS:

VOO DATA SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA

G3 1935 27/06/2019 Porto Alegre Manaus 06:40 16:05

G3 1727 01/07/2019 Manaus Porto Alegre 16:05 23:25

Horário das refeições no navio:
05:30 – Café da manhã continental no terraço
07:00 – Café da manhã no restaurante Kuarup
12:00 – Almoço no terraço
13:00 – Almoço no restaurante Kuarup
20:00 – Jantar no restaurante Kuarup

INVESTIMENTO:

Valor total por pessoa em cabine dupla: R$3.665,00

Valor total da cabine dupla: R$7.330,00

 

FORMA DE PAGAMENTO:

Entrada de 25% ( taxa de embarque) e saldo 9x sem juros no cartão de crédito Master e Visa.

** VALORES E DISPONIBILIDADE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO


