Alter do Chão e Região - Essencial
Pará - 5 dias

Praia Ilha do Amor (no período de seca), um dos cartões postais da região.

A Vila de Alter do Chão localiza-se na margem direita do rio Tapajós, a 32 km de Santarém, no Pará.
Apelidada pelos nativos de "Caribe brasileiro", é um paraíso amazônico com suas praias de areia branca e
água cristalina, igapós, florestas inundadas e árvores centenárias.
Nesta sugestão de roteiro, você conhecerá os principais pontos da região hospedando-se na vila e fazendo
passeios pelo Rio Tapajós em pequenas voadeiras (canoas motorizadas) de forma privativa.
Trilha na floresta, banhos em praias paradisíacas e interação com comunidades tradicionais são apenas
algumas das surpresas que lhe aguardam.
Embarque conosco para conhecer este paraíso paraense.
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Alter do Chão e Região - Essencial
Pará - 5 dias
Roteiro Dia-Dia
1° dia
Santarém / Alter do Chão
A partir do aeroporto de Santarém, traslado em carro particular para a Vila de Alter - uma viagem de
aproximadamente 40 minutos. Chegada, acomodação no hotel e restante do dia livre. Sugerimos um
passeio pela Vila e arredores com jantar no centrinho.

2° dia
Lago Verde e Ponta do Cururu
Café da manhã e saída para embarque. Faremos um passeio privativo de canoa pela região conhecida como
Floresta Encantada. No período de seca, aproveitamos o lago verde e o igarapé do macaco, onde é possível
observar alguns animais como macacos e cutias. Na cheia, quando o lago e o rio tornam-se apenas um,
navegamos em canoa pela copa das árvores com seus troncos submersos na mesma região.
Tempo livre para almoço (não incluso) na comunidade de Caranazal.
À tarde, seguiremos para a Ponta do Cururu (onde os botos sempre aparecem!) para assistir o pôr do sol.
No final do dia, retorno a vila de Alter do Chão. Pernoite no hotel.

Ponta do Cururu: praia de água doce, ideal para relaxar e apreciar o pôr do sol
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3° dia
Canal do Jari, Lago do Tapari e Ponta de Pedras
Após café da manhã no hotel, embarque novamente em voadeira com destino ao Canal do Jari, região
ideal para observação de pássaros e outros animais, como os jacarés. Lá é possível encontrarmos também
as famosas vitórias-régias em alguns períodos do ano.
Seguiremos viagem navegando para o Lago do Tapari, para um revigorante mergulho em suas águas
cristalinas. Aproveite para relaxar apreciando a exuberante natureza ao redor!
No retorno para a vila, passaremos ainda pela praia Ponta de Pedras para um mergulho e tempo livre.
Retorno para a vila e pernoite no hotel.

4° dia
Floresta Nacional do Tapajós
Café da manhã e saída para embarque em uma lancha voadeira privativa. Este dia será dedicado à visita
em duas comunidades da Floresta Nacional do Tapajós, uma importante unidade de conservação com mais
de 500.000 mil hectares.
Desembarcaremos primeiro em Jamaraquá para uma bela trilha pela floresta nativa. Com
acompanhamento de um condutor da comunidade, a caminhada poderá ter a duração de 2 a 4 horas (você
poderá escolher a melhor opção com ajuda de nosso guia). No retorno, um banho relaxante no igarapé de
água cristalina. Almoço na comunidade incluso.
Na parte da tarde, nossa parada será na comunidade de Maguary onde você terá a oportunidade de
conhecer o trabalho local com o látex e plantio de seringueiras.
Retorno para a vila de Alter do Chão no final da tarde. Pernoite no hotel.

5° dia
Retorno
Café da manhã no hotel, check-out e traslado para o aeroporto de Santarém de acordo com o horário de
seu voo. Fim de nossos serviços.
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Nosso pacote inclui:
- Traslados privativos Aeroporto de Santarém/Vila de Alter do Chão/Aeroporto de Santarém;
- 04 noites com café da manhã em apartamento standard no Hotel Belo Alter em Alter do Chão;
- Passeio privativo de dia inteiro em canoa motorizada para o Lago Verde, Igarapé do Macaco e Ponta do
Cururu;
- Passeio privativo de dia inteiro em canoa motorizada pelo Canal do Jari, Lago do Tapari e Ponta de
Pedras;
- Passeio privativo de dia inteiro em canoa motorizada até a Floresta Nacional do Tapajós com almoço na
comunidade;
- Taxas comunitárias de visitação da FLONA;
- Seguro Viagem;
- Kit Viagem Turismo Consciente.

Nosso pacote não inclui:
- Passagens aéreas;
- Itens não especificados no programa acima.

VALORES EM REAIS, POR PESSOA:
Single: R$3.890,00 | Duplo: R$2.350,00 | Triplo: R$1.900,00
Adicional por pessoa para troca da hospedagem para o Hotel Mirante da Ilha
Single: Apto Standard: R$396,00
Duplo: Apto Standard: R$160,00 / Apto Vista Rio: R$418,00
Triplo: Apto Standard: R$82,00 / Apto Vista Rio: R$290,00
Política para Crianças:
- 3 a 5 anos: 50% do valor total pago pelo adulto acompanhante;
- 6 a 9 anos: 75% do valor integral pago pelo adulto acompanhante;
- A partir de 10 anos: valor integral.
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Formas de pagamento:
- A vista: desconto de 3% sob o valor total;
- Parcelado: 40% de entrada via depósito + 3 parcelas fixas no cartão (Visa ou Master).

Observações Gerais:
- Valores válidos para 2018 (exceto feriados nacionais e locais) e sujeitos à alteração até o fechamento da
viagem;
- O ministério da saúde recomenda (não obrigatório) a vacinação da febre amarela para todos os viajantes
acima de 09 meses de idade que entram em zonas endêmicas no Brasil, como a região amazônica;
- Por se tratar de um itinerário em meio à natureza, os atrativos, ordem das atividades e percurso estão
sujeitos a alterações de acordo com os períodos de seca e cheia dos rios: de janeiro a julho o rio sobe a
ponto de desaparecer grande parte das praias. Este é o melhor período para observar os pássaros na região,
navegar de canoa pelos igapós e passear pelas florestas alagadas. Nesta época a natureza fica ainda mais
exuberante. De agosto a dezembro é o período de maré baixa, quando as ilhas e praias aparecem. É a época
ideal para aqueles que querem curtir as praias amazônicas de água doce;
- Em consonância com a deliberação normativa nº 161 de 09 de Agosto de 1985, da Embratur, em caso de
desistência após assinatura do contrato de viagem, serão retidos: com até 31 dias de antecedência, 10%
do valor total a titulo de despesas operacionais; entre 30 e 21 dias anteriores ao embarque, será retido
20% do valor do pacote; após os 20 dias anteriores ao embarque, 80% do valor do pacote.
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