
 
 

 
BARCO ZALTANA 

CALENDÁRIO & ROTEIROS 
 

 
SAÍDAS PROGRAMADAS ZALTANA | 2022 
 
ROTEIRO ANAVILHANAS 
30 de Abril, 21 de Maio, 11 de Junho, 02 de Julho, 23 de Julho e 06 de 
Agosto. 

 
FESTIVAL DE PARINTINS NO ZALTANA 
22 à 29 Junho. 

       
INCENTIVOS E CHARTER 
Consultar sobre datas disponíveis. 
 
 

ROTEIR0 ANAVILHANAS 
 

DIA 1 SÁBADO 
- Chegada em Manaus.  
- Transfer para o restaurante Caxiri, um dos restaurantes mais tradicionais 
da cidade de Manaus, para almoço. O Caxiri, especializado em sabores 
amazônicos, está localizado em um casarão restaurado, do qual 
observamos o Teatro Amazonas.   
- Check in no Hotel Villa Amazônia. 
- Tarde livre para caminhada pelo centro histórico e tempo de curtir a 
piscina do hotel. 
- Às 17h tour guiado pelo Teatro Amazonas, que está a alguns passos do 
hotel. 
- Às 20h jantar no bistrô Fitz Caraldo. Os pratos do bistrô são uma mescla 
dos clássicos internacionais com ingredientes exóticos da Amazônia. 

https://www.instagram.com/caxiri_amazonia/?hl=pt-br
https://villaamazonia.com/pt/
https://cultura.am.gov.br/portal/teatro-amazonas/
https://villaamazonia.com/pt/bistro/


Vivenciaremos, num ambiente informal, bons momentos, saboreando 
uma culinária contemporânea.  
 
DIA 2 DOMINGO 
- Às 9:30h saída do hotel e transfer para embarque no Zaltana, onde  
iniciaremos nossa experiência na Amazônia, navegando pelo Rio  Negro, 
nos próximos seis dias. Serão dias muito prazerosos com saídas para 
visitações a ninhal de pássaros, igarapés, praias, comunidades ribeirinhas, 
índios, pequenos afluentes, banhos de rio entre outras tantas incursões, 
em canoas muito confortáveis. Ajustaremos os passeios `as condições 
climáticas e de segurança. 
 
DIA 8 SÁBADO 
- Volta para Manaus.   
- Desembarque, traslado para o aeroporto, e excelente regresso para 
casa!  
 
 

FESTIVAL DE PARINTINS 
 

O Festival Folclórico de Parintins é um evento que acontece anualmente 
na última semana do mês de junho, na cidade de Parintins, no estado 
do Amazonas. A festa é reconhecida como Patrimônio Cultural do 
Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

A festejo ocorre desde 1.965 e é muito popular na região, atraindo 
também, pessoas de todo Brasil e de outros países. Tradicionalmente é 
realizada no Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes, em Parintins. 
O local mais conhecido como Bumbódromo, possui o formato de cabeça 
de boi e tem capacidade de reunir 35 mil pessoas. 

O público fica na arquibancada apreciando os desfiles e torcendo pelos 
seus candidatos favoritos. Os concorrentes são dois bois, o boi 
Caprichoso e o boi Garantido. São bois alegóricos, confeccionados com 
riqueza de detalhes e graciosidade. 
Cada boi já possui uma cor definida, ou seja, o Caprichoso sempre se 
destacando com a cor azul e o Garantido, com a cor vermelha. Os bois são 
acompanhados por seus grupos, que reúnem cerca de 4 mil integrantes 
cada. 

https://www.infoescola.com/amazonas/


As apresentações são realizadas durante três noites seguidas (sexta-feira, 
sábado e domingo), podendo cada uma delas ter no máximo 2h30 e no 
mínimo 2h. 

ROTEIR0 
 
22 JUNHO, QUARTA FEIRA, SÃO PAULO | MANAUS 
- Chegada em Manaus. 
- Transfer para o restaurante Caxiri, um dos restaurantes mais tradicionais 
da cidade de Manaus, para almoço. O Caxiri, especializado em sabores 
amazônicos, está localizado em um casarão restaurado, do qual 
observamos o Teatro Amazonas.   
- Check in no Hotel Villa Amazônia. 
- Tarde livre para caminhada pelo centro histórico e tempo de curtir a 
piscina do hotel. 
- Às 17h tour guiado pelo Teatro Amazonas, que está a alguns passos do 
hotel. 
- Às 20h jantar no bistrô Fitz Caraldo. Os pratos do bistrô são uma mescla 
dos clássicos internacionais com ingredientes exóticos da Amazônia. 
Vivenciaremos, num ambiente informal, bons momentos, saboreando 
uma culinária contemporânea. 
 
23 DE JUNHO, QUINTA FEIRA, MANAUS 

- Café da manhã no hotel. Transfer para embarque no Barco Zaltana às 

10h. Iniciaremos nossa viagem de aproximadamente 18 horas até a cidade 

de Parintins. Pararemos em uma comunidade local. Tempo para visita. 

Continuação da viagem. Almoço e jantar no barco. 

24 DE JUNHO, SEXTA FEIRA, PARINTINS 

- Chegada em Parintins. À noite, traslado ao Bumbódromo para 

assistirmos ao primeiro dia de apresentação. Café da manhã, almoço e 

jantar no barco. 

25 DE JUNHO, SÁBADO, PARINTINS 

- Durante o dia visitaremos Parintins a pé ou com triciclos. Conheceremos 

a Catedral Nossa Senhora do Carmo, o Curral do Boi Garantido e 

Caprichoso (local onde se preparam para a festa) e o movimentado porto 

da cidade. À noite, traslado ao Bumbódromo para assistirmos ao segundo 

https://www.instagram.com/caxiri_amazonia/?hl=pt-br
https://villaamazonia.com/pt/
https://cultura.am.gov.br/portal/teatro-amazonas/
https://villaamazonia.com/pt/bistro/


dia de apresentação.                                                                                                                           

- Café da manhã, almoço e jantar no barco. 

26 DE JUNHO, DOMINGO, PARINTINS 
- Durante o dia faremos um passeio fluvial. Daremos a volta na Ilha de 
Parintins com suas belas casas e lindas paisagens. Tempo livre para banho 
no rio. À noite, assistiremos ao terceiro e último dia de apresentação.  
- Café da manhã, almoço e jantar no barco. 
 
27 DE JUNHO, SEGUNDA FEIRA, PARINTINS 

- Retorno a Manaus para uma viagem de aproximadamente 34 horas. 

- Parada em URUCURITUBA, uma pequena cidade com 15.000 habitantes. 
- Tempo para visita. 
- Café da manhã, almoço e jantar no barco. 
 
28 DE JUNHO, TERÇA FEIRA, EM NAVEGAÇÃO                                                                          
- Dia para relaxar e aproveitar o deck do Zaltana contemplando lindas 
paisagens amazônicas. 
- Café da manhã, almoço e jantar no barco. 

29 DE JUNHO, QUARTA FEIRA, MANAUS                                                                             

- Chegada prevista em Manaus por volta das 10h00.                                                                      

- Traslado para o aeroporto, e excelente regresso para casa! 

 


