
Hotel de Selva - Amazon Ecopark  
Interação com botos e comunidade indígena - 4 dias 

 

 1º Dia - Origem / Manaus - Amazon Ecopark Lodge 
Embarque em vôo com destino a Manaus. Chegada no Aeroporto e saída para o porto para embarque em barcos 
regionais. Recepção com suco regional, alojamento e jantar típico.  

Importante: Estão inclusos no serviços os traslados no trecho aeroporto-Ecopark para voos que chegam no 
aeroporto Eduardo Gomes (MAO) entre 6hs da manhã e 17hs da tarde. 

 2º e 3º Dia - Amazon Ecopark Lodge 

Passeios inclusos durante a permanência no Ecopark:  

● Caminhada na Selva: O Ecopark inclui incalculáveis espécies de plantas no meio da floresta virgem, córregos de 
águas cristalinas e savanas naturais. Mais de 10km² de trilhas permitem aos clientes explorar a selva avistando 
orquídeas exóticas e árvores gigantescas. Durante a caminhada, sempre acompanhados de experientes guias 
(todos bilingues), os clientes aprenderão sobre como e aonde obter frutas comestíveis e água potável, como 
localizar-se entre as árvores e arbustos, aprenderão sobre plantas medicinais e muito mais. Este tour é realizado 
dentro da propriedade do Ecopark, normalmente logo após o café da manhã.  

Duração: Dependendo das condições de saúde (ou idade) dos clientes, de 1h a 3hs.  

● Encontro das Águas: Saída do Ecopark às 08:30hs a bordo de um barco típico (dois decks). Navegação descendo 
o Rio Negro com vista para a cidade de Manaus: cúpula do Teatro Amazonas, o porto, alfândega e os aspectos 
interessantes da vida local incluindo as casas sobre palafitas. Chegada no "Encontro das Águas" as 11:30hs 
aproximadamente. Neste local as águas escuras do Rio Negro encontram-se com as águas marrons do Rio 
Solimões. A partir deste ponto ambos os rios formam o famoso Rio Amazonas que segue até o Oceano Atlântico. 
As águas dos dois rios correm juntas por aproximadamente 12km, lado a lado, sem misturar-se. Este fenômeno 
ocorre devido a diferença de temperaturas, densidade e velocidade destes rios. A viagem de barco continua pelo 
Rio Amazonas até a Ilha de Terra Nova onde o almoço será servido num típico restaurante local (estilo buffet com 
comidas regionais e internacionais). Dependendo do nível das águas, uma visita a uma autêntica Vila de Caboclos 
será incluída no passeio (pode não ocorrer nos meses de maio, junho, julho e agosto, quando a vila pode estar 
parcialmente inundada). Esta visita pode ocorrer antes ou depois do almoço. Durante os meses em que o nível das 
águas está alto, o local do almoço poderá ser alterado para o Parque Nacional do Janauary, outro local de rara 
beleza e, neste caso, não haverá visita a " Vila de Caboclos ". O horário de chegada ao lodge será por volta de 
17:30hs. * Durante o passeio de barco, eventualmente os clientes poderão ser agraciados com a visão de botos 
(cinzas e/ou cor de rosa). Duração aproximada: 9hs  

● Floresta dos Macacos: O Centro de Reabilitação e Reintrodução de Animais Silvestres, conhecido como "Floresta 
dos Macacos", foi criado em 1991 com o intuito de receber animais confiscados do comércio ilegal e conta com a 
ajuda do Centro de Triagem e Quarentena da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - 
SEMMAS. Neste local, os animais são inicialmente colocados em quarentena para serem avaliados e tratados por 
uma equipe de veterinários e biólogos. Em parceria com a FFV (Fundação Floresta Viva), instituição sem fins 
lucrativos e mantida pelo Amazon Ecopark Jungle Lodge, criou-se uma prática alimentar. Duas vezes por dia 
(10:30hs e 15:30hs) os animais recebem suplementos dos alimentos que os próprios retiram da floresta, com 
nutrientes necessários para uma dieta saudável. Neste momento, o local é aberto a visitação, sempre 
acompanhados por profissionais habilitados, permitindo aos turistas filmar e fotografar estes animais em ambiente 
totalmente natural e seguro. No local também é possível adotar (saiba mais em www.ffv.org.br ) um desses 
animais e acompanhar o seu desenvolvimento.  

● Tour Noturno com Focagem: Saída do lodge em canoas (motorizadas ou não), acompanhado de guia bilingue, 
para apreciar os sons da noite na selva, com possibilidade de focar pequenos jacarés (ou outros animais de 
hábitos noturnos). Uma vez que o jacaré esteja paralisado pela luz forte da lanterna dos guias, os olhos do animal 
brilham como pequenas luzes vermelhas, permitindo assim localizá-lo. O guia então irá tentar pegar 
cuidadosamente o jacaré com suas próprias mãos e trazê-lo a bordo para explicar aos clientes sobre este réptil. 
Em seguida, o pequeno animal é devolvido com cautela ao rio. Duração: 1 hora.  

Nota: Na estação da cheia dos rios (Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto) e durante noites de LUA, torna-se mais difícil 
a localização de jacarés.  



 ● Interação com botos: Saída em lancha ( modelo “voadeira”) subindo o Rio Negro para local específico onde é 
possível  interagir (entrar no rio, tocar cuidadosamente nos animais) com os famosos Botos Cor de Rosa da região 
Amazônica. Experiente “staff” estará presente para orientação ao cliente. 

● Comunidade indígena: Visita a comunidade indígena, no local aprenderão sobre os costumes indígenas , bem 
como assistirão a um autêntico ritual de danças tradicionais . 

"Os passeios diários são programados pelo Ecopark e podem ser alterados a seu critério." 

 4º Dia - Amazon Ecopark Lodge - Manaus / Origem 
Café da manhã. Check-out e traslado para Manaus para embarque com destino à cidade de origem.  

Importante: Para o retorno Ecopark-Aeroporto os traslados regulares inclusos são nos seguintes horários: 8:30hs 
da manhã e às 11:30hs da manhã. 

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a 
critério do guia/receptivo local." 

SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS) 

SAÍDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS 

Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 

* Recomendamos tomar vacina contra febre amarela no mínimo de 10 dias antes do embarque. 
 
INCLUI: Hospedagem com pensão completa. Não inclui bebidas. Traslado de chegada e saída. Passeios conforme 
programação diária do Lodge. Assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


