
 

Alta Floresta - Cristalino Jungle Lodge 

→ 1º Dia - Origem / Cuiabá - Alta Floresta  
Embarque com destino a Alta Floresta (Conexão em Cuiabá). Recepção no Aeroporto e traslado para o Cristalino Jungle Lodge 
às 14h00 com duração de 1:30h do transfer terrestre e um trecho de barco de 30 minutos. O lodge somente é acessível por via 
fluvial. Ao chegar, serão apresentadas as instalações do lodge, os aspectos de sustentabilidade e as acomodações. Biblioteca 
e mapas estão disponíveis.  
Transfer deixa Alta Floresta às 14h00. A hora de chegada prevista para o Cristalino Lodge é 15h30. 
 
→ 2º ao 4º Dia - Cristalino Lodge  
 
Passeios inclusos:  
 
● Canoagem - As águas calmas do Rio Cristalino são perfeitas para a canoagem, com equipamento seguro e confortável 
fornecido pelo hotel.  
 
●  Trilhas - Passeios na natureza ao longo dos 30 km do sistema de trilhas, oferecendo um entendimento profundo do 
ecossistema tropical realizado em pequenos grupos para proporcionar uma experiência personalizada.  
 
● Canopy Towers - Para uma experiência verdadeiramente única da floresta amazônica, uma visita às torres não pode ser 
perdida. Alçando a 50m de altura, com plataformas em diversas alturas, os visitantes podem desfrutar de vistas panorâmicas 
da reserva florestal, com o dossel das árvores de colocando como um manto de verde aos seus pés.  
 
● Observação da Fauna e Flora - Várias espécies-bandeira da fauna e flora brasileiras podem ser encontradas nesta região, 
incluindo: gavião-real, ariranha, macaco aranha-de-cara-branca, cateto de colar-branco, macaco cuxiú-de nariz-branco, bugio-
de-mão-vermelha, tiriba-de-barriga-vermelha, capitão de cinta, araçarí-mulato, castanheira, mogno e palmeira inajá. Esta área 
foi destacada pelo Ministério Brasileiro do Meio Ambiente como prioritária para a conservação.  
 
● Passeio de Barco - Acompanhado por guias, os passeios de barco são ideais para a observação da vida selvagem nas 
margens dos rios.  
 
"Os passeios diários são programados pelo Cristalino Lodge e podem ser alterados a seu critério."  

→ 5º Dia -Cristalino Lodge - Alta Floresta / Origem  
Às 10:00hs, saída para o aeroporto de Alta Floresta com chegada prevista às 11:30hs. Embarque com destino à cidade de 
Origem.  
 
"A ordem dos passeios não serão obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local."  
 
SAÍDAS DIÁRIAS  
 
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.  
 
O Cristalino lodge recebe visitantes de todas as idades, contudo não há programações especiais desenvolvidas para crianças 
pequenas. Por esta razão, recomendam viajar com crianças maiores de 9 anos para haver uma experiência educacional 
positiva. Os pais devem ser responsáveis pelos seus filhos. Não há tarifas diferenciadas para crianças. 

 

INCLUI: Hospedagem com pensão completa (não inclui bebidas). Traslado Aeroporto de Alta Floresta-Cristalino Lodge-Alta 
Floresta. Passeios inclusos conforme a programação oferecida pelo Lodge. Inclui a taxa da Fundação Cristalino de R$ 275,00 por 
pessoa. Esta taxa é destinada ao trabalho de conservação e educação ambiental 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea  

  


