
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Manaus (AM) – 14 a 19 de maio/2019 

Conhecer Manaus é se deslumbrar com as surpresas de uma região ímpar, onde a natureza impõe 
soberania incontestável. Famosa pela biodiversidade da Floresta Amazônica. Mesmo com todas as 
belezas naturais e arquitetônicas, a capital manauara envolve muitas surpresas, desde uma simples 
caminhada pelo centro histórico da cidade até experimentar a cozinha regional com seus pratos 
exóticos, como o tacacá, as frutas regionais como: cupuaçu, açaí, pupunha, tucumã, guaraná, são 
tantas variedades de sucos e sorvetes que se perde a conta. 
 
O pacote inclui: 

 Passagem aérea + tx. de embarque – Fortaleza/ Manaus/ Fortaleza; 

 Transporte terrestre durante todo o período conforme roteiro; 

 05 noites no Hotel Blue Tree Premium Manaus; 

 05 cafés da manhã, 04 almoços e 01 jantar com show folclórico;  

 Passeio Encontro das Águas (lancha rápida); 

 Passeio ao Alto Rio Negro (lancha rápida); 

 Entradas e ingressos dos atrativos visitados; 

 Passeios descritos no roteiro como inclusos; 

 Seguro de assistência viagem (para pessoas até 85 anos); 

 Guias local e acompanhante cadastrados no MTur. 
 
Valores por pessoa:  

Apto Duplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Público em Geral 

R$ 2.746,00 R$ 3.020,00 R$ 3.158,00 R$ 3.433,00 
 

** SUJEITO A ALTERAÇÃO NO VALOR DA PASSAGEM AÉREA** 
 

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x).  
Parcela mínima de R$ 30,00. 

 
Dados do vôo: 
 

IDA: 14/05 – Terça-feira VOLTA: 19/05 - Domingo 

 
GOL 1843 – FOR / MAO – 08:30 – 10:55 

 
GOL 1818 - MAO / FOR – 14:05 – 18:25 

 

 

 



 
 

 

Programação: 
 
14 MAIO (TER) FORTALEZA/MANAUS 
Comparecimento ao Aeroporto de Fortaleza as 06:30 para viagem com destino a Manaus, capital do 
estado do Amazonas. Acomodação do grupo no Hotel Blue Tree Premium Manaus. Jantar não 
incluso. Noite livre. 
 
15 MAIO (QUA) – CITY TOUR 
Pela manhã, em horário combinado, visita aos principais atrativos da cidade como o Teatro 
Amazonas, Mercado Adolpho Lisboa, Bosque da Ciência, Ponta Negra entre outros pontos turísticos 
de forma panorâmica. Almoço incluso em restaurante na cidade. Noite livre. Jantar não incluso. 
 
16 MAIO (QUI) – PASSEIO: ENCONTRO DAS ÁGUAS 
Pela manhã visita ao Porto Flutuante de Manaus para o passeio conhecido como encontro das 
águas (lancha rápida), um dos mais belos patrimônios naturais da Amazônia, onde as águas do rios 
Negro e Solimões correm paralelamente vários quilômetros sem se misturarem. Visita à comunidade 
de casas flutuantes do Catalão e também ao Parque Ecológico do Janauary, incluso almoço regional 
servido em restaurante flutuante. Visita ao Lago da Vitória-Régia para observação da fauna e da 
flora da região. À noite incluso jantar com show folclórico de Boi-Bumbá. 
 
17 MAIO (SEX) – ALTO RIO NEGRO 
Pela manhã saída para o porto de Manaus, de lá o grupo segue em lancha rápida para visita ao 
museu do seringal e também a comunidade indígena com apresentação de ritual para os visitantes. 
Almoço incluso em restaurante flutuante onde se pode fazer interação com os botos que habitam o 
local. Jantar não incluso. Noite Livre. 
 
18 MAIO (SAB) – PRESIDENTE FIGUEREDO 
Pela manhã passeio a cidade de Presidente Figueiredo, conhecido como a terra das cachoeiras no 
Amazonas. Durante a visita o grupo poderá observar grutas e cachoeiras com características únicas 
da Amazônia. Almoço incluso. Em horário combinado retorno ao hotel. Jantar não incluso. Noite livre. 
 
19 MAIO (DOM) – MANAUS/FORTALEZA 
Em horário combinado, viagem de retorno a Fortaleza. 
 
“Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos diversos, 
imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança.” 

Observações: 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40 (quarenta) passageiros; 

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 

 Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem; 

 O passageiro do turismo social do idoso deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar a 
viagem; 

 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto); 

 É imprescindível que o responsável legal esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da 
criança, original ou autenticada pelo cartório;  

 Criança até 01 ano e 11 meses paga somente taxas de embarque e seguro (consultar valores), de 02 à 07 
anos 25% de desconto. 

 


