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Amazônia - Manaus e Evolução Ecolodge - 8 dias 
 

 1º Dia - Origem / Manaus  
Embarque em voo com destino a Manaus. Chegada no aeroporto e transfer para o hotel escolhido. 

 2º ao 4º Dia - Manaus 
 
Passeios inclusos: City tour (4hs), Encontro das Águas com almoço e visita à tribo Indígena, Botos cor de rosa e passeio à 
Presidente Figueiredo (terra das cachoeiras e grutas). 
 
City tour (4hs) - Porto de Manaus, localizado no centro de Manaus. Mercado Municipal Adolpho Lisboa. Mercado do Peixe. 
Palácio Rio Negro, sede oficial do Governo do Estado. Visita ao MUSEU DA CIDADE DE MANAUS ( MUMA ), Centro Histórico  
de Manaus. Palácio de Justiça do Amazonas (Visita externa). Teatro Amazonas (Visita interna). 
 
Encontro das Águas com almoço com visita a tribo Indígena e Boto cor de rosa - Saída do cais do Tropical Hotel 
ou porto de Manaus, onde desceremos o Rio Negro pela margem esquerda, avistando o porto flutuante de Manaus, 
embarcações regionais e o Mercado Municipal. Seguindo até o Encontro das Águas (Rio Negro e Solimões) com parada para a 
observação do fenômeno natural. Seguimos em direção ao Parque Ecológico Janauari para passeio de canoa Igapó (depende 
do nível do rio, no período de seca entre Setembro e Fevereiro não é possível realizar podendo ser substituído por uma 
caminhada na selva) e visita a famosa planta Aquática Vitória Régia no Lago Janauari. Almoçaremos no restaurante flutuante e 
visitaremos as lojas de artesanato locais após saída imediata para a Tribo Indígena e flutuantes dos botos. 
Saída: 08hs / Retorno: 16hs 
 
FD Presidente Figueiredo (terra das cachoeiras e grutas) - Saída do Tropical Hotel com destino a cidade de 
Presidente Figueiredo, distante 107 km de Manaus, onde visitaremos a Cachoeira Santuário e as Corredeiras do Rio Urubuí, 
assentadas em rochas areníticas, possuindo um dos maiores arranjos de queda d’água, onde florestas e cachoeiras conjugam 
a harmonia da natureza exuberante pelo encontro da Fauna e flora. Almoço em restaurante na cachoeira dos pássaros  e visita 
a Caverna do Maruaga e gruta da Judéia. Retorno ao Hotel com previsão de chegada às 17h00min (dependendo do trânsito). 
Bebidas não inclusas. Saída: 08hs / Retorno: 17hs 

 5 ao 7º Dia - Manaus - Evolução Ecolodge 
Café da manhã. Check out e transfer a partir das 08:30hs para Evolução Ecolodge. 
 
Passeios inclusos durante a permanência no Evolução Ecolodge: 
- Caminhada na selva; 
- Visita a casa de caboclo; 
- Pescaria de piranha; 
- Focagem de jacaré; 
- Nado com os botos. 
 
 8º Dia - Evolução Ecolodge - Manaus / Origem 
Manhã livre. Saída para o aeroporto para embarque no voo com destino à cidade de origem. 

"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) 

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

* Recomendamos tomar vacina contra febre amarela no mínimo 10 dias antes do embarque. 

INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Manaus (4 noites) e pensão completa no Evolução Ecolodge (3 noites) não 
inclui bebidas. Traslado aeroporto-Manaus-Evolução Ecolodge-aeroporto. Passeios conforme programação diária do Evolução 
Ecolodge. Assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


