
NAVEGANDO
PELO RIO NEGRO
E AFLUENTES

Réveillon 2019



Inesquecível! Passar o Réveillon na floresta 
Amazônica a bordo de um barco tipo “recreio”, 
característico da navegação Amazônica, 
navegando pelo Rio Negro e seus afluentes.



TUDO ISSO SEM 
PERDER O 
CONFORTO



Embarcações com 10 cabines duplas, cada qual 
com seu banheiro e ar condicionado.





Durante 06 dos 09 dias de viagem vamos 
usufruir do contato com a exuberância da 
Floresta Amazônica, desfrutando da 
culinária local, da calota estelar, sem as 
luzes das cidades e até mesmo sem a luz 
da lua, que estará na fase de lua nova. 
Visitaremos comunidades ribeirinhas e 
tribos indígenas.  Para aqueles que 
quiserem, será possível até mesmo dormir 
em rede na floresta.



Tomaremos banho de sol nas praias fluviais e nos banharemos nas águas do Rio Negro. Tudo 
isso será possível navegando por entre as Anavilhanas, um dos maiores arquipélagos fluviais do 
mundo.



A ideia é passar o ano de forma diferente e inusitada!



Na noite do 31 de dezembro o 
nosso grupo verá a chegada 
do ano de 2020 nas ilhas 
Camaleão, Sem fogos de 
artifício, Sem milhões de 
pessoas ao nosso lado.



Dia 1 - Sábado, 28 de Dez de 2019.
Encontro em Manaus, no Hotel Tropical 
Executive. Check in a partir das 14h.
Às 17h30 encontrar os companheiros de 
viagem na piscina do hotel para um 
drinque e assistir ao pôr do Sol no Rio 
Negro.
Às 19h00 sairemos para jantar na 
Peixaria Morada do Peixe, restaurante 
típico Manaura.



Dia 2 - Domingo, 29 de dezembro de 2019
Início da navegação!!!
Encontro na recepção do hotel às 8h45, com a
bagagem!!
Embarcaremos no Amazônia Vitória em um píer
localizado em nosso Hotel - são 5 minutos de
caminhada da recepção!
Logo após os boas-vindas, teremos um briefing
sobre segurança, apresentação da tripulação,
facilidades e peculiaridades no barco. Em
seguida, zarparemos!!!



Nossa viagem se inicia com o Encontro das água, dos 
rios Negro e Solimões, uma das atrações icônicas da 
cidade de Manaus.

Seguiremos navegando pelo Rio Solimões e 
visitaremos a Comunidade do Catalão - comunidade 
flutuante na área do Janaury!



No Parque Ecológico do Janauary, faremos um 
passeio em meio a mata alagada, conhecida 
como igapó. Dessa forma teremos a oportunidade 
de passear pelos igarapés e observar algumas 
espécies plantas típicas da Amazônia, como as 
vitórias-régias.
Dependendo do nível das águas será possível 
visitar a Ilha das Marchantaria, em Iranduba, que 
é um local privilegiado para observação de várias 
espécies de pássaros



Dia 3 - Segunda, 30 de dezembro de 2019.
Saída às 5h30 e navegação pelo rio Ariaú , em voadeiras, para 
ver e ouvir os sons da mata, incluíndo os gritos das guaribas.
8h30 retorno para o café da manhã.
Neste dia será possível ver, fotografar e nadar com os botos 
vermelhos, no Rio Acajatuba.

No período da tarde faremos visita a uma campina, um tipo de 
bioma terrestre formado por campos completamente 
desprovidos de árvore. Posteriormente caminharemos por uma 
região de floresta densa até uma clareira natural.
À noite desembarcaremos no lago Jaradá, no Rio Cuieiras para 
um churrasco  de peixe às margens do lago. É nesse local que 
existe a opção do pernoite em redes fora do barco.



Dia 4 - Terça, 31 de dezembro de 2019.
Pela manhã faremos uma parada na Vila Boa 
Esperança, uma das 7 comunidades indígenas 
formadas por famílias originárias do Médio 
Solimões e do Alto Rio Negro.                                            
Navegando através do labirinto das ilhas 
Anavilhanas, chegaremos nas Ilhas Camaleão 
onde passaremos o RÉVEILLON!



Dia 5 - Quarta, 01 de Janeiro de 2020.
Passaremos essa manhã nas areias brancas na Praia do 
Camaleão.  À tarde faremos uma caminhada e à noite um 
passeio pelo Rio Baependí.



Dia 6 - Quinta, 02 de janeiro de 2020.
Navegaremos em voadeiras pelo rio Aturiá, parando para visitar 
pequenas cachoeiras e praias, onde faremos um almoço tipo “pic-nic”.  



Dia 7 - Sexta, 03 de 
Janeiro de 2020.

Último dia de navegação, 
com previsão de 
desembarque no píer do 
Hotel Tropical  Executive às 
15h.
Novo Check in será 
necessário.
No restante do dia podemos 
aproveitar a piscina de 
borda infinita, às margens 
do Rio Negro ou, ainda, 
aproveitar a praia da Ponta 
Negra.



Dia 8 – Sábado, 04 de janeiro
2020.

City tour pelos principais 
pontos de turísticos de Manaus 
como Mercado Municipal, 
Porto de Manaus, Teatro 
Amazonas, entre outros. 
O passeio tem início 9h, com 
encontro no lounge do hotel e 
termina às 13h30 em um 
flutuante, para banho no rio 
Tarumã e almoço.
Voltamos para o hotel no final 
da tarde. À noite será livre 
para programação  pessoal.



Dia 9 - Domingo, 05 de janeiro de 2020.

Término da viagem.
Check out do Hotel até às 12h00.



Inclui:
 3 noites em Manaus no Hotel Tropical Executive em apartamento duplo c/ café da manhã incluído;
 Jantar em restaurante típico na noite de chegada;
 5 pernoites no barco com acomodação em cabine dupla, pensão completa, incluindo bebidas 

alcoólicas e não alcoólicas, passeios, guias, voadeiras para entrar nos igarapés e tripulação;
 Gratificação da tripulação;
 City tour em Manaus & almoço em flutuante.

Não Inclui:
 Passagem aérea SÃO PAULO/MANAUS/SÃO PAULO;
 Transfer do aeroporto de Manaus até o hotel;
 (custo aproximado do transfer R$ 50,00)
 Transfer do hotel até o aeroporto;
 Despesas de caráter pessoal;
 Extras no Hotel Tropical Executive.



O que levar na bagagem?
 Remédios de uso pessoal;
 Camisetas, shorts, biquíni/sunga, roupas leves;
 Calça comprida e blusa de manga para caminhada na floresta;
 Sapatos apropriados (botinas/tênis) para caminhada na floresta;
 Chinelos confortáveis para o barco;
 Casaco leve – pode esfriar a noite;
 Capa de chuva;
 Óculos de sol e boné;
 Protetor solar, creme hidratante, repelente ;
 Mochila pequena para caminhadas e saco plástico para eventuais acessórios/roupas molhadas;
 Artigos de higiene pessoal – pasta e escova dentes, shampoo, creme, entre outros;
 Equipamento de fotografia.



Valor
Por passageiro, em acomodação dupla: 5 parcelas de R$1.197,00……………...total R$ 5.985,00
Por passageiro, em acomodação individual: 5 parcelas de R$ 2.238,00……………. total R$ 11.189,00

Forma de Pagamento
Parcelamento no boleto, depósito bancário e/ou cartão de crédito.
** Eventualmente haverá um pequeno acréscimo nos pagamentos via cartão crédito

Condições Gerais
Preços e condições válidos para grupo ocupando as 10 cabines;
Cancelamento**:
 Até 24 de Outubro - 30%
 De 25 outubro à 30 novembro - 50%
 À partir de 01 dezembro - 100%
** Cancelamento em se conseguindo novos pagantes para aquela cabine o reembolso será integral.


